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INFORMACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BEISBOL I SOFTBOL 

 

 

1. CONSTITUCIÓ 
 
La Federació Catalana de Béisbol i Softbol (F.C.B.S.) constituïda el 27 d’abril de l’any 
1.929, és una entitat privada d’interès públic, cívic i social inscrita en el Registre 
d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb 
el nº1431, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al 
compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu i que està integrada per 
associacions, clubs i agrupacions esportives, com també per esportistes, àrbitres i 
anotadors/es, i tècnics/ques, dedicats a la pràctica del Beisbol i el softbol dins l’àmbit 
territorial de Catalunya. 
 

2. FUNCIONS 

 

• Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela 
de les activitats pròpies de l’esport del Beisbol i el Softbol dintre del seu àmbit territorial 
mitjançant l’exercici de les competències que li són pròpies. 

• Impulsar, planificar i controlar l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació 
integral i el millorament esportiu dels esportistes, col·laborant amb la RFEBS en el 
disseny, elaboració i execució dels plans de formació dels esportistes d’alt nivell, així 
com participar en l’elaboració de les llistes anuals dels mateixos. 

• Ensenyar mitjançant els òrgans adients les tècniques corresponents al Beisbol i el 
Softbol, organitzar els campionats i competicions, i promoure especialment campanyes 
de millora del Beisbol i el Softbol en edat escolar, creant escoles dintre de la Federació 
Catalana de Beisbol y Softbol per a la formació de tècnics, entrenadors, àrbitres i 
anotadors/es, i/o Comitès tècnics que els agrupin, i també òrgans específics per als clubs 
que participin en competicions federades. 

• Encarregar-se de la formació específica dels entrenadors i tècnics de Beisbol i Softbol 
d’acord amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Secretaria General de l’Esport, l’entitat 
que la substitueixi, o d’altre amb aquestes competències i, si s’escau, amb l’Escola 
Nacional d’Entrenadors o Tècnics de la RFEBS. 

• Preveure, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics prohibits i 
mètodes no admesos en l’esport del Beisbol i el Softbol, col·laborant amb els òrgans 
competents de la Generalitat i d’altres que tinguin competències sobre la matèria. 

• Proposar i planificar la construcció d’instal·lacions adients per a la pràctica de l’esport 
del Beisbol i el Softbol, i portar a terme les tasques de gestió i manteniment d’aquelles 
altres instal·lacions en que tingui competència. 

• Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional que siguin de la seva competència, a 
través dels seus Comitès corresponents. 

• Actuar en coordinació i col·laboració amb la RFEBS i, si s’escau, amb els òrgans esportius 
estatals, en l’organització o tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit estatal 
i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya. 
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• 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 tècnics que hagin de formar part de les seleccions catalanes 
de beisbol i softbol en totes les seves categories, així com de la preparació necessària, 
d’acord amb  el que estableix la legislació vigent i els presents Estatuts. Així com 
organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o entre autonomies que 
tinguin lloc a Catalunya. 

 

3. NORMATIVA APLICABLE 
 
Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de 
l’Esport. (Veure enllaç) 
 
Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat pel 
decret 55/2012 de 29 de maig. (Veure enllaç) 
 
Estatuts de la FCBS 

 

4. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 

 

L’Òrgan de Govern de la Federació Catalana de Futbol recau en la seva Junta Directiva,  
composada per les següents funcions i càrrecs: 

DIRECTIUS 

President Jordi Vallès Mestres 

Vicepresident Òscar Milla Martínez 

Tresorer Luis Beltrán Martínez Pacheco 

Secretària General Sophie Regnard 

Vocal – Delegat Comarcal Bages i Osona Carles Fernández Roca 

Vocal Juan Luis Giménez de Cisneros i Ferrándiz 

Vocal Òscar Román Guiu 

Vocal Lorena Domínguez Liébana 

 

L’entitat també compta amb els següents Comitès:  

COMITÈ CATALÀ D’ENTRENADORS/ES 

COMITÈ CATALÀ D’ÀRBITRES 

COMITÈ CATALÀ D’ANOTADORS/ES 

COMITÈ TÈCNIC 

 

 

http://esport.gencat.cat/web/.content/home/secretaria_general_de_lesport/normativa/text_unic_llei_esport/text_unic_de_la_llei_de_l_esport.pdf
http://esport.gencat.cat/web/.content/home/arees_dactuacio/entitats_i_professionals/rendicio_comptes/normativa/07_2010_dec_58_entitesportivescat.pdf
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5. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA: Organigrames 
 
JUNTA DIRECTIVA 

 
 
PERSONAL 
 

 
 
COMITÈS 
 

 

Jordi Vallès         
President

Òscar Milla      
Vicepresident

Sophie Regnard 
Secretaria General

Luis Martínez     
Tresorer

Òscar Román         
Vocal

Carles Fernández  
Vocal

Juan L. Giménez 
de Cisneros Vocal

Lorena Domínguez  
Vocal

Jordi Vallès     
President

Virginia Carbonell  
Secretaría

Administració

Comptabilitat

Arxiu

Protocol

Eric Segura       
Director Tècnic

Catalunya Baseball 
Academy

Seleccions Catalanes

Formació

Promoció

Eloi Puigferrer

Cap de Premsa

Jordi Vallès   

President

Michael Ulloa    

Comitè Català d’Àrbitres

José Juan Martin 

Comitè Català d’Anotadors/es

Luis Martínez         

Comitè Català Tècnic

Pendent

Comitè Català

d’Entrenadors/es
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6. ESTATUTS 
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ESTATUTS DE LA 

FEDERACIÓ CATALANA  

DE BEISBOL I SOFTBOL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Els presents Estatuts, adequats a les prescripcions assenyalades en els Decrets 

58/2010, de 4 de maig (i 55/2012 de 29 de maig) de les entitats esportives de Catalunya, 

van ser aprovats per l’Assemblea General Extraordinària realitzada el dia 29 de maig de 

2012 (i 27 de maig de 2013) i ratificats pel Consell Català de l’Esport a dia 24 de març 

de 2015. 
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CAPÍTOL I 

 

DENOMINACIÓ, NATURALESA, RÈGIM JURÍDIC, DOMICILI I MODALITATS 

ESPORTIVES 

 

Article 1r.- De la denominació i naturalesa 

1.1.- La Federació Catalana de Béisbol i Softbol (F.C.B.S.) constituïda el 27 d’abril de 

l’any 1.929, és una entitat privada d’interès públic, civic i social inscrita en el Registre 

d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el 

nº1431, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment 

dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu i que està integrada per associacions, 

clubs i agrupacions esportives, com tambè per esportistes, àrbitres i anotadors/es, i 

tècnics/ques, dedicats a la pràctica del Beisbol i el softbol dins l’àmbit territorial de 

Catalunya.  

 

1.2.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol coordinarà i tutelarà els organitzadors i 

altres col.lectius dedicats a la pràctica del Beisbol i el softbol. 

 

1.3.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol es regirà pel que es disposa a la Llei de 

l’Esport aprovada pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, el Decret 58/2010, de 4 de 

maig i 55/2012 de 29 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, pel qual es regulen 

les federacions esportives catalanes, per  les normes que els desenvolupin, per aquests 

Estatuts, pels reglaments específics i pels acords adoptats vàlidament per l'Assemblea 

General i altres òrgans competents així com per les disposicions de la Real Federación 

Española de Béisbol y Sofbol i dels organismes internacionals que regulen l’esport del 

beisbol (CEB i WBSC) i la disciplina esportiva del softbol (ESF i ISF) en matèria 

competitiva i disciplinària d’àmbit estatal i internacional i en tot allò que no sigui regulat 

per les disposicions legals vigents, amb total garantia dels principis democràtics i 

representatius. La Federació Catalana de Beisbol i Softbol a efectes de la seva 

participació en l’activitat esportiva de caràcter oficial d’àmbit estatal forma part de la Real 

Federación Española de Béisbol y Sofbol (RFEBS).  
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1.4.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol té la condició d’entitat d’utilitat pública i 

d’interés civic i social, i com a tal gaudirà dels beneficis i prioritats que legalment li puguin 

correspondre. 

 

1.5.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol s’ajustarà als principis de la Declaració 

Universal dels Drets Humans i en el compliment dels seus fins no permetrà la 

discriminació per raó personal, racial, política, religiosa o de sexe. 

 

1.6.- La Fedeació Catalana de Beisbol i Softbol està adscrita a la Unió de Federacions 

Esportives Catalanes. 

 

1.7.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol s’ajustarà a la divisió territorial 

establerta per la Generalitat de Catalunya, i així podrà tenir representacions o 

delegacions territorials que agrupin àmbits geogràfics, comarcals o supracomarcals, 

d’acord amb les necesitats pròpies de la Federació i per la millor organització i gestió 

d’aquesta, les quals no tindran personalitat jurídica pròpia. 

 

1.8.- La llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la 

Federació Catalana de Beisbol i Softbol.  

 

Article 2n.- Del domicili 

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol té el seu domicili social al carrer Vilamarí, 28 

baixos 1ra. de Barcelona-08015, podent traslladar-se a qualsevol lloc de Catalunya per 

acord de l’Assemblea General pel quòrum que s’estableix a l’article 29.1.1 d’aquests 

Estatuts. 

 

Article 3r.- Del règim jurídic 

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol es regeix pel que es disposa a  
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l'article 1.3 d'aquests estatuts.  

 

Article 4t.- De la modalitat esportiva 

S'entén per esport o modalitat esportiva aquella activitat bàsicament física, lliure i 

voluntària, practicada individualment o col·lectivament, generalment en forma de 

competició i sotmesa a una normativa reglamentària, assumida pels òrgans federatius 

autonòmics, estatals o internacionals. 

 

Les diferents modalitats es poden estructurar en disciplines esportives, que estan 

formades per les diferents especialitats i proves pròpies de la reglamentació específica de 

l'esport. 

 

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol, és una Federació té competència sobre les 

modalitats esportives següents: 

 

 - Beisbol  

 - Softbol  

 

Per reconèixer una nova disciplina esportiva, és necessari l'acord favorable de 

l'Assemblea General de la Federació Catalana Beisbol i Softbol; aquest acord ha de ser 

ratificat per la Secretaria General de l'Esport. 
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Capítol II 

FUNCIONS I COMPETÈNCIES 

 

Article 5è.- De les funcions i competències 

 

5.1.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol es l’única competent dintre del territori 

de Catalunya per reglamentar, tutelar, organitzar, gestionar i controlar les competicions 

federades i oficials de l’esport del Beisbol i el Softbol d’àmbit català. 

 

5.2.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol, a més de les competències que li són 

pròpies, exerceix, si s’escau en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport de la 

Generalitat de Catalunya o el organisme que la sustitueixi, les funcions següents: 

 5.2.1.- Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarragar-se 

de la tutela de les activitats pròpies de l’esport del Beisbol i el Softbol dintre del seu àmbit 

territorial mitjançant l’exercici de les competències que li són pròpies. 

 5.2.2.- Qualificar les competicions com a federades o no federades i com a 

oficials o no oficials. 

 5.2.3.- Impulsar, planificar i controlar l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la 

formació integral i el millorament esportiu dels esportistes, col.laborant amb la RFEBS 

en el disseny, elaboració i execució dels plans de formació dels esportistes d’alt nivell, 

així com participar en l’elaboració de les llistes anuals dels mateixos.  

 5.2.4.- Ensenyar mitjançant els òrgans adients les tècniques corresponents al 

Beisbol i el Softbol, organitzar els campionats i competicions, i promoure especialment 

campanyes de millora del Beisbol i el Softbol en edat escolar, creant escoles dintre de 

la Federació Catalana de Beisbol y Softbol per a la formació de tècnics/ques, 

entrenadors, àrbitres i anotadors/es, i/o Comités tècnics/ques que els agrupin, i també 

òrgans específics per als clubs que participin en competicions federades.  

 5.2.5.- Encarregar-se de la formació específica dels entrenadors i tècnics/ques 

de Beisbol i Softbol d’acord amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Secretaria General 

de l’Esport, l’entitat que la sustitueixi, o d’altre amb aquestes competències i, si s’escau, 
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amb l’Escola Nacional d’Entrenadors o Tècnics/ques de la Real Federación Española 

de Béisbol y Softbol.  

 5.2.6.- Lliurar les llicències federatives per poder participar en competicions 

oficials dins l’àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les d’àmbit estatal 

quan es compleixin els requisits establerts legalment i els convenis establerts.  

 5.2.7.- Atendre i exercir el seguiment sobre els serveis d’assistència médica i 

altres prestacions que corresponguin a través de la Mutualitat.  

 5.2.8.- Preveure, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics 

prohibits i métodes no admesos en l’esport del Beisbol i el Softbol, col.laborant amb els 

òrgans competents de la Generalitat i d’altres que tinguin competències sobre la matèria.  

 5.2.9.- Constituir la màxima autoritat esportiva per a tots els clubs i membres 

afiliats i adherits, dintre del seu àmbit jurisdiccional i funcional.  

 5.2.10.- Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles 

persones físiques i/o jurídiques que configurin l’ens federatiu.   

 5.2.11.- Proposar i planificar la construcció d’instal.lacions adients per a la 

pràctica de l’esport del Beisbol i el Softbol, i portar a terme les tasques de gestió i 

manteniment d’aquelles altres instal.lacions en que tingui competència.  

 5.2.12.- Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions 

i normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal.lacions, els 

elements esportius i altres qüestions que afectin les competicions federades.  

 5.2.13.- Resoldre les qüestions de caràcter jurisdiccional que siguin de la seva 

competència, a través dels seus Comités corresponents.  

 5.2.14.- Representar la RFEBS i exercir, si s’escau, les funcions delegades per 

ella; actuant amb coordinació amb ella per a la promoció general del Beisbol i el Softbol 

en totes les seves categories.  

 5.2.15.- Actuar en coordinació i col.laboració amb la RFEBS i, si s’escau, amb 

els òrgans esportius estatals, en l’organització o tutela de les competicions i activitats 

oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya.  

 5.2.16.- 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 tècnics/ques que hagin de formar part de les 
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seleccions catalanes de beisbol i softbol en totes les seves categories, així com de la 

preparació necessària, d’acord amb  el que estableix la legislació vigent i els presents 

Estatuts. Així com organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o entre 

autonomies que tinguin lloc a Catalunya.  

5.2.17.- Dur a terme els seus fins de caràcter social i corporatiu mitjançant 

l’actuació de les seves Assemblees, Lligues, Comités Tècnics i altres òrgans auxiliars.  

 5.2.18.- Tutelar els interessos generals del beisbol i el softbol territorial i els dels 

seus clubs afiliats i representar-los davant de la RFEBS i les altres Federacions d’àmbit 

autonòmic i Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, tramitant, si 

s’escau, la documentació dels clubs als organismes competentes..  

 5.2.19.- Promoure la formació i inscripció d’esportistes, àrbitres, anotadors/es, 

tècnics/ques, entrenadors, vetllant perquè reuneixin les millors condicions tècniques i de 

capacitat.  

 5.2.20.- Notificar anualment a la Secretaria General de l’Esport les altes i les 

baixes dels clubs federats, així com la programació anual de les competicions oficals 

federades, donant compte en aquest últim cas també a la Unió de Federacions 

Esportives Catalanes.  

 5.2.21.- Contractar el personal necessari per al compliment de les seves funcions 

i la prestació dels seus serveis.  

 5.2.22.- Gestionar i lliurar les subvencions que, a través d’aquesta Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol, assignin a le associacions i entitats esportives en les 

condicions que fixin, respectivament, la RFEBS i la Secretaria General de l’Esport.  

 5.2.23.- Sotmetre a tràmit de la Secretaria General de l’Esport la incorporació 

d’una disciplina o especialitat esportiva dins la Federació Catalana de Beisbol i Softbol.  

 5.2.24.- Qualsevol altres relacionades amb l’organització, administració i pràctica 

del beisbol i el softbol i totes aquelles que disposin de tot el necessari per a la millora de 

la práctica del beisbol i el softbol en totes les seves categories.   
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Capítol III 

 

LLICÈNCIA FEDERATIVA I AFILIATS. CLUBS I ENTITATS, ESPORTISTES, 

ENTRENADORS, TÈCNICS/QUES, ÀRBITRES I ANOTADORS/ES 

 

Article 6è.- De la llicència federativa 

6.1.- Per poder participar en competicions de caràcter federat, els esportistes, 

entrenadors, tècnics/ques, àrbitres i anotadors/es han d’haver emplenat prèviament i 

necessàriament la llicència federativa corresponent que els habiliti per a la seva 

participació. En el cas d’entitats federades, caldrà que la Junta Directiva de la Federació 

n’hagi adoptat l’acord d’admissió i que constin inscrites en el registre d’entitats federades 

afiliades.  

 

6.2.- Les llicències podran tenir àmbit territorial autonòmic o estatal, segons tinguin 

incorporada només la quota corresponent a la Federació Catalana o també de la 

Federació Espanyola. En ambdós casos han d’incloure necessàriament la quota de 

l’assegurança obligatòria.  

 

Article 7è.- Dels clubs, associacions i agrupacions esportives, organitzadors i 

altres entitats i col.lectius 

7.1.- A l’efecte d’aquests Estatuts, s’entendrà per clubs i associacions i agrupacions 

esportives aquelles entitats que, constituïdes d’acord amb les disposicions legals 

vigents, es dediquin al foment i la pràctica de l’esport del Beisbol i el Softbol en 

cadascuna de les seves categories, i que la seva afiliació hagi estat acceptada per 

endavant a la Federació Catalana de Beisbol i Softbol. 

7.2.- Són organitzadors aquelles entitats constituïdes amb caràcter temporal amb la 

finalitat d’organitzar algun esdeveniment relacionat amb la pràctica del Beisbol i el 

Softbol. 

7.3.- Dintre del concepte “altres col.lectius” s’inclourà qualsevol altra entitat o 

organització no prevista en aquests Estatuts que tingui per objecte el foment i la pràctica 
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del Beisbol i el Softbol en qualsevol de les seves modalitats i que hagi estat qualificada 

per la Federació com a membre adherit seu.  

 

Article 8è.- Dels esportistes 

Els esportistes són les persones físiques que subscriuen una llicència a favor d’un Club, 

d’una associació o agrupació esportiva, i estan sotmesos a la disciplina i reglaments de 

la Federació Catalana de Beisbol i Softbol.  

 

Article 9è.- Dels tècnics/ques i entrenadors 

Són les persones físiques que, amb títol oficial o federatiu corresponent, i subscrits els 

acords pertinents amb els Clubs o entitats, i amb la mateixa Federació, s’encarreguen 

de l’ensenyament, la preparació tècnica i el perfeccionament del Beisbol i el Softbol i en 

milloren el nivell. Han de tenir llicència d’entrenador diligenciada per la Federació.  

 

Article 10è.- Dels àrbitres i anotadors/es 

Són les persones físiques que, amb la titulació adient i amb la llicència corresponent 

actualitzada, exerceixen com a àrbitres i anotadors/es i són l’única autoritat federativa 

durant la cel.lebració dels partits. 

 

Capítol IV 

 

Adquisició i pérdua de la condició d’afiliat 

 

Article 11 è.- De l’adquisició de la condició d’afiliat 

11.1.- La incorporació d’entitats esportives amb caràcter d’afiliades a la Federació serà 

facultat de la Junta Directiva. Les incorporacions de noves entitats seran inscrites al 

registre federatiu de la manera que regula l’article 109.b del Decret 58/2010. Per adquirir 

la condició d’afiliat serà necessari complir els següents requisits: 
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 11.1.1.- Sol.licitud d’ingrés mitjançant escrit on consti la petició de l’entitat, les 

dades d'identificació i el compromís d’acceptació d’aquests Estatuts.  

 11.1.2.- Per adquirir la condició de federat, els esportistes, entrenadors/es, 

tècnics/ques, àrbitres, anotadors/es, directius/ves i delegats/des. Han de subscriure la 

corresponent llicència federativa indicant les seves dades d’identificació i, en el cas dels 

àrbitres i anotadors/es, hauran d’acreditar la seva qualitat. 

 11.1.3.- Rebuda la sol.licitud d’afiliació d’un club, i complerts els requisits formals 

establerts a l’apartat 11.1 d’aquests Estatuts, la Federació comunicarà al sol.licitant la 

seva adscripció com a membre afiliat o bé com a membre adherit als efectes del que 

disposa el Decret 58/2010. 

 

11.2.- Per adquirir la condició de federats, els esportistes, entrenadors i tècnics/ques, 

àrbitres i anotadors/es, han de subscriure la corresponent llicència federativa indicant 

les seves dades d'identificació i, en el cas dels àrbitres i anotadors/es, hauran d'acreditar 

la seva qualitat.  

11.3.- Rebuda la sol.licitud d’afiliació d’un club, i complerts els requisits formals 

establerts a l’apartat 11.1 d’aquests Estatuts, la Federació comunicarà al sol.licitant la 

seva adscripció com a membre afiliat o bé com a membre adherit als efectes del que 

disposa  el Decret 58/2010. 

 

Article 12è.- De la pèrdua de la condició d’afiliat 

La condició d’afiliat o adherit a la Federació Catalana de Beisbol i Softbol es perdrà per 

les causes següentes: 

a) Renúncia o baixa voluntària. 

b) Dissolució de l’entitat esportiva afiliada o defunció, en cas que l’afiliat sigui una 

persona física.  

c) Sanció disciplinària imposada per l’òrgan federatiu competent de manera 

reglamentària que comporti la pèrdua del caràcter d’afiliat o adherit.  

d) No pagar les quotes establertes, sempre que hi hagi hagut un requeriment de 

pagament previ.  
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Capítol V 

DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES AFILIATS I ADHERITS 

 

Article 13è.- Drets dels membres afiliats i dels adherits 

13.1.- Els membres afiliats tenen, d’acord amb el que preveuen aquests Estatuts, els 

següents drets : 

a) Participar amb veu i vot en l’Assemblea General i en els òrgans de representació 

de la Federació, en les condicions i proporcions que estableixin aquests Estatuts 

per a l’exercici d’aquest dret.  

b) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de 

qualsevol altra mena que la Federació tingui establertes o organitzi en favor dels 

afiliats, d’acord amb les normes o reglaments que disposi la Junta Directiva.  

c) Ser elector i elegible en les condicions establertes en aquests Estatuts i en les 

normes electorals en relació amb els òrgans de govern, admnistració, 

representació i control de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol. 

d) Utilitzar els mitjans, recursos i instal.lacions de la Federació Catalana de Beisbol 

i Softbol amb les condicions que, en seu cas estableixin les disposicions 

federatives, o disposin els òrgans federatius. 

e) Sol.licitar i obtenir la tutela de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol en les 

qüestions que siguin competència d’aquesta Federació.  

f) Rebre informació que tingui relació amb les activitats en que participi. 

g) Tots els altres drets que es desprenguin d’aquests Estatuts i de les disposicions 

legals.  

13.2.- Els membres adherits tindran els mateixos drets que els membres afiliats, amb 

excepció dels previstos en el punt a) i c) de l’apartat anterior. 

 

Article 14è.- De les obligacions del membres afiliats i adherits 

Són obligacions dels membres afiliats i adherits : 

a) Complir el que disposen aquests Estatuts, els reglaments interns de 

funcionament, esportius i disciplinaris, i els acords dels òrgans de representació 

i govern de la Federació, adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves 

competències.  



FEDERACIÓ CATALANA  
DE BEISBOL I SOFTBOL 
 

b) Contribuir al compliment de les activitats esportives i socials de la Federació. 

c) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de la Federació i 

notificar els canvis d’aquesta adreça.  

d) Mantenir en tot moment, i per a una millor i més adequada convivència, una 

actuació cívica i ètica correcta, amb respecte i cortesia, i evitant conductes que 

produeixin escàndol o mal exemple envers els altres afiliats.  

e) Exercitar amb cortesia i respecte tots els drets que li atorga la seva condició 

d’afiliat o adherit.  

f) Col.laborar amb la Federació quan aquesta requereixi els esportistes per integrar 

la selecció nacional de Catalunya.  

g) El pagament de les quotes que s’hagin acordat en assemblea general.  

h) Totes aquelles altres que es desprenguin d’aquests Estatuts. 

 

 

Capítol VI 

 

CLASSES DE COMPETICIONS 

 

Article 15è.- De les classes de competicions 

Les competicions esportives es classifiquen en: 

 

 1) Competicions de caràcter federat. 

 2) Competicions no federades. 

15.1.- Són competicions esportives de caràcter federat les promogudes, organitzades o 

tutelades per la Federació Catalana de Beisbol i Softbol. 

15.2.- Són competicions no federades les que promou o organitza qualsevol entitat 

esportiva legalment reconeguda, i tindran el caràcter d’homologades si prèviament han 

estat acceptades per la Federació.  

15.3.- Totes les competicions, federades o no, gaudeixen de l’oficialitat derivada de la 

legitimació de les entitats esportives, promotores o organitzadores, però constitueixen 

únicament el programa oficial de competicions les que així siguin qualificades per la 
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Federació en la seva programació anyal, de la qual es donarà compte a la Secretaria 

General de l’Esport i a la Unió de les Federacions Esportives Catalanes.  

15.4.- Totes les activitats o competicions, sigui quin sigui el seu caràcter, obliguen les 

entitats organitzadores, si les seves particularitats ho exigeixen, a la concertació prèvia 

d’una modalitat específica d’assegurança que cobreixi els danys eventuals i els 

perjudicis ocasionats a tercers amb motiu de la seva celebració.  

15.5.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol podrà participar en competicions 

d'àmbit internacional segons el que estableixin les disposicions vigents, però haurà 

d'informar-ne a la Secretaria General de l'Esport i a la UFEC, i l'escut o símbols 

federatius hauran de fer-se constar a l'uniforme dels esportistes que formin part de les 

seleccions catalanes. 

 

 

Capítol VII 

 

ESTRUCTURA ORGÀNICA GENERAL I TERRITORIAL 

Secció 1ª 

ESTRUCTURA ORGÀNICA 

 

Article 16è.- Dels òrgans que composan l’estructura orgànica de la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol 

Pel desenvolupament de les seves funcions, la Federació Catalana de Beisbol i Softbol 

compta amb els següents òrgans:  

a) Òrgans de representació i govern 

b) Òrgans d’administració i gestió 

c) Òrgans consultius i tècnics 

d) Òrgans jurisdiccionals 

Article 17è.- Dels organs de govern i representació 
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Constitueixen els òrgans de govern i representació de la Federació Catalana de Beisbol 

i Softbol: 

a) L’Assemblea General 

b) La Junta Directiva 

 

Article 18è.- Dels òrgans d’administració i gestió 

Són òrgans d'administració i gestió de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol la 

Secretaria General i la Tresoreria, i en el seu cas, quan així es disposi, l’Assesoria 

Jurídica, Fiscal i Comptable, que en tot cas podrà contractar-se externament, bé de 

forma continuada o esporàdica.  

 

Article 19è.- Dels òrgans consultius i tècnics  

19.1.- Són òrgans consultius i tècnics de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol els 

Comitès que col·laboren i assessoren a l'Assemblea General, la Junta Directiva o al seu 

President/a i, obligatòriament, hauran de constituir-se:  

 

a) El Comité Esportiu 

b) El Comité d’Àrbitres 

c) El Comité d’Anotadors/es 

d) El Comité d’Entrenadors 

e) Les Comissions de Promoció 

f) Les Comissions de Beisbol 

g) Les Comissions de Softbol 

h) Qualsevol altre, que calgui, per al compliment de les seves finalitats.  

 

19.2.- A les reunions que facin els òrgans de la Federació, hi assistirà sense vot el 

personal assessor o tècnic que determini el President/a en cada cas.  

 

Article 20è.- Dels òrgans d’administració de justícia esportiva i disciplinària 

Són òrgans jurisdiccionals de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol: 



FEDERACIÓ CATALANA  
DE BEISBOL I SOFTBOL 
 

a) El Jutge Únic de Competició i Disciplina Esportiva 

b) El Comité d’Apel.lació 

 

Article 21è.- Del President/a 

El President/a de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol és el seu màxim 

representant i ostenta les més àmplies facultats de representació legal, davant dels 

organismes públics i privats, així com les d'administració i de gestió que no estiguin 

reservades a altres òrgans federatius pels presents estatuts, executar i signar els 

contractes necessaris per complir els acords dels òrgans de govern de la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol.  

 

Secció 2ª 

ESTRUCTURA TERRITORIAL 

 

Article 22è.- De l’estructura territorial. Delegacions territorials 

22.1.- L’organització territorial de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol podrá 

ajustar-se a la divisió territorial establerta per la Generalitat de Catalunya. 

 

22.2.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol s’organitzarà territorialment mitjançant 

delegacions territorials, sense personalitat jurídica pròpia, que agruparan àmbits 

geogràfics comarcals o supracomarcals segons acordi la Junta Directiva, i tenint en 

compte les necessitats pròpies de la Federació per a la seva millor organització i gestió. 

Cal que l’acord de la Junta Directiva sigui ratificat per la primera Assemblea General que 

faci la Federació.  

 

22.3.- La Junta Directiva de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol designarà al 

capdavant de cada delegació territorial un delegat territorial, que, com a òrgan 

unipersonal, desenvoluparà les funcions que la Junta Directiva li encomani. Cal que 

aquesta designació sigui ratificada en la primera Assemblea General que faci la 

Federació. 
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22.4.- El delegat territorial informarà a la Junta Directiva de la Federació Catalana de 

Beisbol i Softbol de les seves activitats i iniciatives. 

 

22.5.- La delegació territorial estarà sotmesa al règim pressupostari de la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol. Els comptes que gestioni hauran d’estar sota el 

coneixement i el control dels òrgans directius de la Federació i s’incorporaran amb els 

justificants corresponents als comptes anuals d’aquesta, a fi que les auditories 

comprenguin la globalitat de l’activitat econòmica, entenent l’activitat pressupostària 

com una unitat d’actuació. La delegació territorial remetrà a la Federació el projecte de 

pressupost de l’exercici i la liquidació de l’anterior, amb la documentació comprovatòria 

escaient a fi que siguin aprovats. 

22.6.- Per delegació de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, les delegacions 

territorials tindran, entre d’altres, les funcions següents: 

 

 22.6.1.- Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies de l’esport del beisbol 

i el softbol en el seu àmbit geogràfic específic. 

 22.6.2.- Representar la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, els clubs i els 

altres afiliats que pertanyin al seu àmbit geogràfic davant les autoritats i els organismes 

oficials de la demarcació. 

 22.6.3.- Tutelar les competicions dins el seu àmbit geogràfic que siguin més 

convenients per a la millora de l’esport del beisbol i el softbol.  

 22.6.4.-  Divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment d’aquests Estatuts, les 

disposicions legals i els acords federatius davant dels afiliats de la seva demarcació.  

 22.6.5.- Formular propostes a la Federació per promoure, fomentar i millorar les 

activitats de l’esport del beisbol i el softbol. 

 22.6.6.- Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els 

assumptes referents a les activitats de l’esport del beisbol i el softbol. 

 22.6.7.- Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació Catalana de 

Beisbol i Softbol.  
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 22.6.8.- Qualsevol altre funció que expressament li encomani la Junta Directiva de 

la Federació Catalana de Beisbol i Softbol.  

 

Secció 3ª 

ASSEMBLEA GENERAL. NATURALESA, COMPOSICIÓ I NOMBRE DE VOTS 

 

Article 23è.- De l’Assemblea General 

L’Assemblea General és l'òrgan superior de govern i representació de la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol, constituïda amb criteris de representació democràtica dels 

membres de cada estament, i els seus acords són vinculants per a tots els seus òrgans, 

Clubs afiliats o adherits i per la resta de membres dels altres estaments. L’Assemblea 

General vàlidament constituïda té la representació plena de tots els seus membres 

afilitats i adherits i en deté la sobirania. Els seus acords, adoptats de conformitat amb 

aquests Estatuts i les disposicions legals, són vinculants per a tots els òrgans i membres, 

fins i tot per als absents o dissidents, o per a aquells que s’hagin abstingut de votar.  

 

Article 24è.- De la composició de l’Assemblea General i gradació de vots dels seus 

components 

24.1.- L’Assemblea General de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol estarà 

integrada pels membres següents: 

 24.1.1.- PRESIDENT/A: El President/a de la Federació Catalana de Beisbol i 

Softbol, que tindrà un vot.  

 24.1.2.- CLUBS: Els President/as o representants acreditats dels clubs, 

agrupacions esportives i associacions degudament afiliats, sempre que les entitats que 

representen tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any.  

Com a norma general, la representació recau en el President/a de l’entitat. En el cas 

d’impossibilitat manifesta del President/a per exercir la seva representació en una 

assemblea, la pot exercir el vicePresident/a que, segons els estatuts vigents i degudament 

inscrits en el Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport, pugui 

ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el Registre 
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d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En cas que manqui la inscripció 

registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en representació de l’entitat la persona que 

acrediti notarialment la representació de l’entitat membre. 

Cada un dels clubs o entitats afiliats tindrà un vot.  

 24.1.3.- ESTAMENTS: Un representant per cada estament en el qual estan 

agrupades les persones físiques que formen part de la Federació (esportistes, 

tècnics/ques, àrbitres i anotadors/es) corresponents al Beisbol i al Softbol. Únicament 

tindran la consideració d’esportistes, jutges, àrbitres i tècnics, als efectes de poder 

integrar l’estament corresponent, aquelles persones majors d’edat que, en possessió de 

la llicència federativa en vigor perceptiva, com a mínim, en la competició o prova del 

calendari oficial dela federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior 

eal moment de la convocatòria d’eleccions. 

Cada un dels estaments tindrà un vot.  

24.2.- La suma de tots constituirà el quòrum absolut dels membres i vots de l’Assemblea 

General de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol . 

 

Article 25è.- Membres amb veu i sense vot a l’Assemblea General 

25.1.- Els membres de la Junta Directiva, llevat del President/a, els delegats territorials 

i altres persones o entitats que específicament estableixin aquests Estatuts, podran 

assistir a l’Assemblea General amb dret de veu perà sense vot.  

25.2.- Les persones que tinguin contrets amb la Federació mèrits rellevants en benefici 

del Beisbol i el Softbol, i els hi hagi estat reconegut, podran assistir a l’Assemblea 

General amb veu perà sense vot.  

25.3.- El dret i l’obligació dels membres de ple dret de participar en les assemblees 

generals és personal i no delegable.  

25.4.- No podran exercir el dret de vot els membres de l’Assemblea que no estiguin al 

corrent en el pagament de les quotes d’afiliació o d’altres obligatòries en l’àmbit federatiu 

i que hagin estat sancionats per aquest motiu.  

25.5.- Les entitats adscrites a la Federació que tinguin la condició de membres adherits 

podran asistir a les assemblees generals amb veu però sense vot.  
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Article 26è.- De la forma de les votacions  

Les votacions es faran en la forma i amb l’ordre que la presidència estableixi. Aquesta 

decidirà si han de ser ordinàries, nominals o secretes; aquestes dues últimes formes es 

faran a petició, almenys, del 25% dels assistents amb dret a vot.  

 

Secció 4ª 

CLASSES D’ASSEMBLEES GENERALS. COMPETÈNCIES.  

QUÒRUMS PER A L’ADOPCIÓ D’ACORDS 

 

Article 27è.- De les classes d’assemblees generals 

Les assemblees generals de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol podran ser 

ordinàries i extraordinàries.  

 

Article 28è.- De les competències de l’assemblea general ordinària. Quòrums per 

a l’adopció d’acords 

28.1.- L’Assemblea General de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol es reunirà en 

sessió ordinària, almenys i inexcusablement, una vegada a l’any, dins els sis mesos 

naturals següents a la finalització de l’exercici: 

 28.1.1.- Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut, que 

haurà de presentar el membre de la Junta Directiva que aquesta designi.  

 28.1.2.- Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament de 

balanç i compte de resultats, i aprovar el pressupost per a l’exercici econòmic següent.  

 28.1.3.- Aprovar el pla general d’actuació anual, els programes i les activitats 

esportives i els seus objectius 

 28.1.4.- Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a 

l’Assemblea General 
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 28.1.5.- Resoldre les propostes que els membres afiliats vulguin presentar a 

l’Assemblea General, sempre que tinguin el suport del 10 per cent del total d’afiliats i es 

presentin per escrit a la Federació amb quinze dies d’antelació a la data que es faci.  

28.2.- Els acords d’aprovació dels assumptes esmentats s’han d’adoptar per majoria 

dels vots presents en el moment de la votació.  

28.3.- Als efectes del que disposa l’apartat 28.1 d’aquest article, l’exercici econòmic de 

la Federació Catalana de Beisbol i Softbol comprèn el període establert entre el dia 1 de 

gener i el 31 de desembre del mateix any.  

 

Article 29è.- De les competències  de l’Assemblea General extraordinària i 

quòrums per l’adopció d’acords 

 

29.1.- L’Assemblea General de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol es reunirà 

amb caràcter extraordinari en totes les altres sessions que es convoquin en el curs de 

l’exercici. Són competències de l’Assemblea General, a més de les esmentades a 

l’article 28.1, les següents: 

 29.1.1.- Aprovar la modificació dels Estatuts, Reglaments i el canvi de domicili 

social. 

 29.1.2.- Ratificar els reglaments de les comissions i comités aprovats prèviament 

per la Junta Directiva. 

 29.1.3.- Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el 

reglament i el calendari electoral i elegir els membres de la Junta Electoral. 

 29.1.4.- Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva,i, si 

s’escau, ratificar els nomenaments provisionals.  

 29.1.5.- Aprovar el vot de censura. 

 29.1.6.- Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners en 

prèstec el valor dels quals excedeixi del 25 % del pressupost anual de l’exercici.  

 29.1.7.- Establir el reglament de règim disciplinari. 
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 29.1.8.- Proposar la incorporació o la segregació d’alguna disciplina esportiva a 

la Federació, o la seva fusió amb una altra federació.  

 29.1.9.- Fixar el preu de les llicencies i la quantia de les quotes d’afiliació i 

adhesió ordinàries o d’entrada, llevat que es tracti només d’actualitzar-les d’acord amb 

l’Index de Preus al Consum (IPC) des de l’última modificació.  

 29.1.10.- Establir quotes extraordinàries o derrames. 

 29.1.11.- Disoldre la Federació i liquidar es seu patrimoni. 

 29.1.12.- Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a 

l’Assemblea General i les presentades pels membres afiliats, sempre que tinguin el 

suport del 10 % del total d’afiliats i es presentin per escrit a la Federació amb quinze 

dies d’antelació a la data que es faci.  

 29.1.13.- Qualsevol altra matèria que no sigui competència de l’assemblea 

general ordinària.  

 

29.2.- Els acords per aprovar els assumptes relacionats en l’apartat anterior han de ser 

adoptats per les majories de vots següents: 

 29.2.1.- Els dos terços dels vots presents en el moment de la votació per als 

assumptes indicats als apartats 29.1.1, 29.1.5 a 29.1.8 i 29.1.10. 

 29.2.2.- La majoria dels vots presents en el moment de la votació per als 

assumptes indicats als apartats 29.1.2, 29.1.3 i 29.1.9. 

 29.2.3.- El vot favorable de les dues terceres parts dels membres presents, que 

hauran de representar el 51 per cent dels membres de ple dret de l’Assemblea General, 

per a l’assumpte indicat a l’apartat 29.1.11. 

 29.2.4.- Per a l’aprovació de qualsevol altra matèria, n’hi haurà prou amb la 

majoria de vots a favor de l’acord, tret dels casos en què aquests Estatuts o, si de cas 

hi manca, les disposicions legals que siguin d’aplicació, regulin un altre quòrum.  

 

 

Secció 5ª 
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CONVOCATÒRIES I QUÒRUMS  

DE CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

 

Article 30è.- De les convocatòries a l’Assemblea General 

30.1.- Les convocatòries per a l’Assemblea General es faran per acord de la Junta 

Directiva, a iniciativa del President/a o de la Junta Directiva, o a petició dels membgres 

afiliats que representin almenys el 15 % per cent del total dels membres integrants de 

l’Assemblea General.  

30.2.- Les assemblees generals han de ser convocades, almenys amb 30 dies naturals 

d’antelació a la data prevista perquè es facin, excepte les que convoquin processos 

electorals, en què caldrà atenir-se al que disposen aquests Estatuts en matèria electoral.  

30.3.- A les convocatòries, caldrà fer-hi constar els punts de l’ordre del dia amb la 

indicació del dia, l’hora de cadascuna de les dues convocatòries i el lloc on es farà.  

30.4.- La convocatòria es publicarà en un diari d’àmplia difusió d’àmbit català i a la Web 

de la Federació; a més, es farà una tramesa directa a cadascun dels membres de 

l’Assemblea.  

30.5.- La documentació dels assumptes que s’hagin de votar a l’assemblea serà a la 

Secretaria de la Federació a disposició dels seus components, perquè la puguin 

consultar, des de la convocatòria de l’assemblea.  

 

Article 31è.- Dels quòrums de constitució de l’Assemblea General 

31.1.- Les assemblees generals seran vàlidament constituïdes en primera convocatòria 

quan hi concorrin la meitat més un dels seus membres. En segona convocatòria, 

l’assemblea serà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d’assistents, mitja 

hora més tard.  

31.2.- Si es trobessin reunits, ni que fos sense convocatòria prèvia, tots els components 

de l’Assemblea General, per acord unànime podran constituir-se en sessió i, en aquest 

cas, aprovar en primer lloc l’ordre del dia de la reunió.  

31.3.- En totes les sessions de l’Assemblea es farà en primer lloc el recompte dels 

assistents i dels vots que pertoquen a cadascú. Serà el President/a qui resolgui les 
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impugnacions o reclamacions que puguin formular els presents en relació amb la seva 

inclusió o exclusió o el nombr de vots.  

 

Secció 6ª 

ACTA DE L’ASSEMBLEA 

 

Article 32è.- De l’acta de l’Assemblea General 

El Secretari/a estendrà acta de la celebració de les reunions de les assemblees 

generals, on es farà esment dels noms de tots els assistents, amb indicació de la seva 

representativitat, i els acords adoptats. Qualsevol membre de l’Assemblea podrà 

demanar que consti concretament el seu vot contrari a un determinat acord.  

 

Secció 7ª 

PRESIDÈNCIA I INTERVENTORS DE L’ASSEMBLEA 

 

Article 33è.- De la presidència de l’Assemblea i el nomenament d’interventors per 

a l’aprovació de l’acta 

33.1.- L’Assemblea General serà presidida per una mesa integrada pel President/a i 

altres components de la Junta Directiva de la Federació, assistits pel Secretari/a de la 

Federació, o qui el substitueixi, el qual estendrà l’acta corresponent. Aquesta acta serà 

aprovada per delegació, en un termini màxim de 30 dies, per dos interventors, designats 

per la mateixa Assemblea, que l’hauran de signar junt amb el President/a i el Secretari/a. 

Es donarà compte de l’acta als membres de l’Assemblea General i se n’enviarà una 

còpia a la Secretaria General de l’Esport en el termini màxim de tres mesos des de la 

data d’aprovació.  

33.2.- El President/a dirigirà els debats, concedint o retirant la paraula i posant a votació 

els assumptes. Hi podrà haver, almenys, dues intervencions en pro i en contra, i el 

President/a resoldrà les qüestions d’ordre i procediment que es plantegin. Podrà delegar 

la persona integrant de la Junta Directiva que cregui convenient perquè exerceixi 

aquestes funcions.  
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Secció 8ª 

JUNTA DIRECTIVA. NATURALESA, RÈGIM I COMPOSICIÓ 

 

Article 34è.- De la naturalesa de la Junta Directiva 

La Junta Directiva de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol és l’òrgan de gestió, 

govern i adminitració que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats 

esportives i socials de la Federació i la de gestionar-ne el funcionament d’acord amb les 

seves competències i els acords de l’Assemblea General.  

 

Article 35è.- De la composició 

35.1.- La Junta Directiva de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, estarà integrada 

per un màxim de 10 membres. I un mínm de 3 President/a, Tresorer/a i Secretari/a, tal 

com marca el punt segon de l’article 10 del Decret 55/2012 del 29 de maig. 

Es compondrà dels càrrecs següents, en el cas dels 10 membres: 

▪ President/a 

▪ Un Vice-President/a primer 

▪ Un Vice-President/a segon 

▪ Un Secretari/a 

▪ Un Tresorer/a 

▪ Cinc vocals 

 

35.2.- Podran assistir a les reunions de la Junta Directiva, amb veu perà sense vot, els 

assessors que el President/a cregui convenients, com també el gerent quan n’hi hagi.  

 

Article 36è.- Del caràcter honorífic dels càrrecs de la Junta Directiva 

Tots els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics. Quan s’estableixi una compensació 

econòmica a favor d’algun dels seus membres, ha de ser expressament acordada per 

l’Assemblea General i ha de constar de manera diferenciada en el pressupost. La 
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compensació econòmica no podrà ser satisfeta amb càrrec a les subvencions públiques 

que rebi la Federació.  

 

 

Secció 9ª 

Competències de la Junta Directiva 

 

Article 37è.- De les competències de la Junta Directiva 

Són competències de la Junta Directiva, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents: 

a) Convocar les assemblees generals ordinàries i extraordinàries i fixar-ne l’ordre 

del dia. 

b) Preparar, per presentar-lo a l’Assemblea General ordinària en finalitzar l’exercici, 

l’informe o la memòria d’activitats realitzades i el de la liquidació de l’exercici 

econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i el pla 

general d’actuació anual per l’exercici següent. 

c) Proposar a l’Assemblea General l’aprovació o la modificació dels estatuts 

socials. 

d) Aprovar la constitució o la dissolució de comissions i comités per a la millor 

organització i funcionament de les diverses activitats federatives, excepte les 

reconegudes a l’article 19è d’aquests Estatuts.  

e) Aprovar els reglaments de funcionament, tècnics i de bases de competeció, amb 

l’informe previ de les comissions i dels comités corresponents, per presentar-los 

a la ratificació de l’Assemblea General.  

f) Actualitzar les quotes d’afiliació i d’entrada o similars d’acord amb l’Índex de 

Preus al Consum.  

g) Delegar un gerent perquè assumeixi totes o part de les seves facultats 

d’administració i la gestió diària social, amb l’amplitud que en cada cas s’estimi 

més oportuna.  

h) Protegir i defensar als membres afiliats exercint les accions procedents. 

i) Desenvolupar, dirigir i controlar el funcionament dels serveis administratius de la 

Federació i establir el règim comptable i les normes de règim interior.  
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j) Nomenar i acomiadar el personal laboral de la Federació i fixar-ne el règim de 

treball i la remuneració.  

k) Resoldre sobre l’admissió i pèrdua de la condició d’afiliat o adherit a la Federació.  

l) Convocar l’Assemble General perquè aquesta prengui l’acord de convocar 

eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva. 

m) Exercir, en general, totes les funcions que corresponguin a la Federació i que no 

estiguin reservades a l’Assemblea General.  

 

Secció 10ª 

CONVOCATÒRIES I QUÒRUMS DE CONSTITUCIÓ  

I ADOPCIÓ D’ACORDS DE DIRECTIVA 

 

Article 38è.- De la convocatòria i quòrums de constitució i adopció d’acords de la 

Junta Directiva 

38.1.- Les convocatòries de reunió de la Junta Directiva, les farà el President/a a 

iniciativa pròpia, o bé quan li ho sol.licit una tercera part dels seus components. En 

aquest darrer cas, el President/a convocarà la reunió dins els cinc dies següents, com a 

màxim, la qual s’ha de fer en un termini no superior als quinze dies des de la petició. Els 

sol.licitants han de presentar l’ordre del dia que s’hi hagi de tractar.  

38.2.- Salvant els casos especials, la Junta Directiva es convocarà amb un mínim de 

cinc dies naturals d’antelació a la data que es faci.  

38.3.- Cal fer constar a les convocatòries els punts de l’ordre del dia. 

38.4.- La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, una vegada cada trimestre, i tantes 

vegades més com ho estimi convenient el President/a.  

 

Article 39è.- Del quòrum de constitució de la Junta Directiva 

39.1.- Perquè la Junta Directiva quedi vàlidament constituïda, caldrà que hi assiteixi, en 

única convocatòria, almenys, la meitat dels membres que la componen. Estarà 

vàlidament constituïda quan hi siguin presents tots els seus membres, encara que no 

s’hagi fet mitjançant convocatòria prèvia.  
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39.2.- En tots els casos serà preceptiva l’assistència del President/a i del Secretari/a o 

dels qui els han de substituir. 

39.3.- L’assistència a la reunió de la Junta Directiva és obligatòria i no delegable. No 

assistir-hi sense justificació durant tres reunions consecutives o cinc d’alternes en el 

termini d’un any donarà lloc a la incoació del corresponent expedient disciplinari, 

mitjançant el qual s’imposarà la sanció corresponent d’acord amb el que s’estableixi 

reglamentàriament. 

Article 40è.- Del quòrum per a l’adopció d’acords 

40.1.- L’aprovació de qualsevol assumpte sotmès a debat exigirà el vot favorable de la 

majoria simple dels membres assistents, llevat dels acords en què, segons els Estatuts, 

s’exigeixi una majoria qualificada. El vot del President/a serà diriment en cas d’empat.  

40.2.- Els acords per proposar a l’Assemblea General l’aprovació o la modificació dels 

Estatuts i el Reglament Disciplinari, com també les relatius a l’adquisició i l’alineació de 

béns immobles de la Federació amb els límits establerts en aquests Estatuts i les lleis, 

exigiran el vot favorable de la meitat més un dels membres de la Junta Directiva.  

 

 

CAPÍTOL VIII 

 

NORMES ELECTORALS PER A L’ELECCIÓ DEL PRESIDENT/A I ELS MEMBRES 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Article 41è.- Del procediment electoral per a l’elecció del President/a i els membres 

de la Junta Directiva 

41.1.- Els càrrecs 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.  

41.2.- Els càrrecs tindran una durada de quatre anys i seran reelegibles sense limitació 

temporal. Les renovacions afectaran a tots els seus membres.  
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Article 42è.- Dels requisits dels candidats 

Per poder ser candidat a President/a o a membre de la Junta Directiva cal complir les 

condicions següents: 

a) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya. 

b) Ser major d’edat. 

c) Estar en ple ús dels drets civils. 

d) No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció inhabilitadora dictada per 

l’òrgan competent. 

 

 

Article 43è.- Del dret de ser elector i elegible 

Exerciran el dret de ser elector els afiliats integrants de l’Assemblea General de la 

Federació, per mitjà de vot lliure, directe i secret, en la forma que determinen aquests 

Estatuts, les disposicions legals i els Reglaments o Plans Electorals que, a fi de 

completar les anteriors i concretar el calendari i els terminis, aprovi l’Assemblea.  

 

Article 44è.- Del moment de la celebració de les eleccions 

La celebració de les eleccions tindrà lloc dintre els sis mesos anteriors al termini natural 

del mandat dels càrrecs, i amb l’antelació necessària perquè les eleccions es facin 

abans que es clogui el mandat.  

 

Article 45è.- De la convocatòria d’eleccions 

45.1.- La convocatòria per a l’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva de la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol s’ha de dur a terme mitjançant acord de l’Assemblea 

General extraordinària. A l’ordre del dia ha de constar la proposta de procediment que 

cal seguir per a l’elecció, la del reglament i calendari electoral i la de nomenament de la 

Junta Electoral, que ha d’estar integrada per tres membres titulars i una llista amplia de 

suplents.  
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El nomenament dels  membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els 

membres presents de l’assemblea. 

45.2.- Entre el dia que es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la 

celebració ha de transcòrrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.  

45.3.- Així mateix, l’acord de convocatòria d’eleccions ha d’incloure, com a mínim, les 

qüestions següents: 

 45.3.1.- El termini per a la constitució de la Junta Electoral elegida.  

 45.3.2.- La data de l’acte electoral i el calendari electoral. 

 45.3.3.- El reglament electoral.  

45.4.- L’acord de convocatòria d’eleccions s’ha de comunicar a la Secretaria General de 

l’Esport.  

 

Article 46è.- De la Junta Electoral. Constitució i funcions 

46.1.- Simultàniament a l’acord de convocatòria de les eleccions, l’Assemblea General 

ha de pendre l’acord de nomenar la Junta Electoral i ha de disposar el termini per a la 

seva constitució i la presa de possessió dels càrrecs que la integren. A l’acte de 

constitució de la Junta Electoral se n’ha d’elegir el President/a, i n’actuarà com a 

Secretari/a el que ho sigui de la Federació, amb veu però sense vot. Les seves funcions 

es mantindran fins a l’acabament del procés electoral.  

46.2.- El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la 

condició de candidat o de familiar de candidat, i amb la de membre de la Junta Directiva 

o Comissió Gestora.  

46.3.- Les funcions de la Junta Electoral seran les següents: 

 46.3.1.- Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de 

l’Assemblea General respecte al cens electoral.  

 46.3.2.- Admetre o refusar les candidatures i procedir a la seva proclamació.  

 46.3.3.- Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés 

electoral i que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui 
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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.  

 46.3.4.- Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions 

que legalment s’estableixin.  

 46.3.5.- En general, conèixer i resoldre les reclamacions i incidències que 

presentin els membres de l’Assemblea General i els candidats en qualsevol fase del 

procés electoral.  

46.4.- Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s’han d’interposar en un termini 

màxim de tres dies hàbils després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació i la seva 

resolució, que serà executiva, s’ha de dictar dins els tres dies següents.  

46.5.- Contra els acords de la Junta Electoral es pot interposar recurs ordinari davant el 

Tribunal Català de l’Esport en un termini de tres dies, la resolució del qual exhaureix la 

via administrativa.  

 

Article 47è.- De les candidatures tancades 

47.1.- Les eleccions es faran exclusivament pel sistema de candidatures tancades, que 

s’han de presentar per escrit i han d’incloure els noms dels membres de la candidatura, 

encapçalats pel del candidat a President/a. El President/a distribuirà els diferents càrrecs 

entre els membres de la candidatura després de l’elecció.  

47.2.- Les propostes de candidatures han de tenir el suport d’un nombre d’assembleistes 

que representi un mínim del 10 per cent del total de vots de l’Assemblea. Tot 

assembleista només pot donar suport a una sola candidatura.  

47.3.- Si un membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió Gestora es vol 

presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la seva dimissió i cessar en 

el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.  

 

Article 48è.- De l’acte de la votació per a l’elecció del President/a i la Junta 

Directiva 

48.1.- L’acte de les votacions per a l’elecció del President/a i els membres de la Junta 

Directiva es farà en una Assemblea General extraordinària degudament convocada.  
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48.2.- L’acte de les votacions serà controlat per la Junta Electoral i, si s’escau, també 

pels interventors designats pels candidats, que estendran acta una vegada acabada la 

votació i el recompte.  

48.3.- No seran admesos els vots per correu ni per delegació.  

Només pot representar l’entitat el seu President/a, inscrit en deguda forma en el Registre 

d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, o el/la vicePresident/a en les 

condicions establertes als articles 28 i 30 d’aquests estatuts.  

 

Article 49è.- De la candidatura guanyadora 

49.1.- Serà considerada guanyadora la candidatura que hagi obtingut la majoria dels 

vots vàlids.  

49.2.- Si es produís un empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més 

vots, caldrà fer una nova votació entre els empatats set dies després als mateixos lloc, 

hora i condicions.  

49.3.- L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la Junta Electoral 

s’ha de comunicar, mitjançant certificació i dins els tres dies següents, a les candidatures 

presentades i al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.  

49.4.- Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar 

els recursos previstos a l’article 46è, punts 4 i 5, d’aquests Estatuts.  

49.5.- Si només es presentés o fos vàlida una única candidatura tancada, no es 

procedirà a l’acte de la votació i la Junta Electoral en donarà compte a la Secretaria 

General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya a fi que el Secretari/a General, o 

persona delegada, faci la proclamació del nou President/a i la Junta Directiva.  

49.6.- 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 fer noves eleccions en un termini màxim de tres 

mesos.  

49.7.- La Junta Electoral ha de donar compte de la candidatura guanyadora al Registre 

d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, el qual n’informarà la Real Federació 

Española de Beisbol i Softbol i la UFEC. 
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CAPÍTOL IX 

 

CAUSES DE CESSAMENT I SUSPENSIÓ  

DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Article 50è.- De les causes de cessament dels membres de la Junta Directiva 

Es consideran causes de cessament dels components de la Junta Directiva les 

següents : 

a) Decisió pròpia, comunicada per escrit i que així ho aprovi la Junta Directiva. 

b) L’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits. 

c) La pérdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.  

d) Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec. 

e) Decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels òrgans 

de govern o representació de la Federació.  

f) Aprovació d’un vot de censura.  

 

Article 51è.- De les causes de suspensió del mandat 

Es consideran causes de suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva les 

següents: 

a) Sol.licitud voluntària de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho 

justifiquin i ho aprovi la Junta.  

b) Acord de la Junta Directiva quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un dels 

seus components. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de 

l’expedient.  

c) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.  

 

CAPÍTOL X 

 

PROVISIÓ TRANSITÒRIA DE VACANTS A LA JUNTA DIRECTIVA 
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Article 52è.- De la provisió transitòria de les vacants en els càrrecs de la Junta 

Directiva 

52.1.- En cas que existeixin vacants a la Junta Directiva perquè no s’hagi proveït la 

totalitat dels càrrecs, o per dimissió, cessament o suspensió d’algun dels seus membres 

es podran proveir transitòriament aquests càrrecs i ocupar-los només pel temps que 

resti de mandat: 

 52.1.1.- En cas que quedi vacant el càrrec de President/a, exercirà les seves 

funcions el vice-President/a primer ; si aquest darrer càrrec quedés vacant, el vice-

President/a segon, i si darrerament aquest també quedés vacant, el membre de la Junta 

de més edat, llevat dels casos previstos als apartats 52.1.4 i 52.1.5. 

 52.1.2.- Quan les vacants afectin menys del 50 per cent dels membres de la 

Junta Directiva, però no el President/a, aquest ha d’acordar la provisió transitòria dels 

càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera Assemblea General 

que faci la Federació.  

 52.1.3.- Si les vacants afecten menys del 50 per cent dels membres de la Junta 

Directiva, incloent-hi el President/a, correspon als membres no afectats decidir la 

provisió transitòria de vacants, decisió que també ha de ser ratificada en la primera 

Assemblea General que faci la Federació, sense perjudici del que disposa l’apartat 1.1 

d’aquest article.  

 52.1.4.- Si les vacants afecten més del 50 per cent dels components de la Junta 

Directiva, incloent-hi el President/a, l’Assemblea General ha d’elegir una Comissió 

Gestora amb l’objecte d’administrar transitòriament la Federació i convocar i fer noves 

eleccions en un termini màxim de tres mesos.  

 52.1.5.- En cas de que les vacants afectin més del 50 per cent dels membres de 

la Junta Directiva, però no el President/a, aquest juntament amb els membres que 

quedin en els càrrecs directius, es constituiran en Comissió Gestora amb l’objecte 

establert en l’apartat precedent.  
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52.2.- En cas de provisió de vacants de càrrecs que han estat suspesos temporalment, 

la durada en el càrrec de les persones designades per aquest procediment serà idèntica 

a la de la suspensió de les substituïdes.  

52.3.- En cas que es constitueixi una Comissió Gestora per aplicació de l’article 52.1.4 

d’aquests Estatuts, aquesta es regularà d’acord amb el que estableix l’article 88 del 

Decret 58/2010. 

 

CAPÍTOL XI 

 

EL PRESIDENT/A 

 

Article 53è.- Del President/a 

El President/a de la Junta Directiva, que ho serà també de la Federació Catalana de 

Beisbol i Softbol, tindrà les següents funcions: 

a) La representació legal de la Federació davant tota classe d’autoritats, 

organismes, tribunals, entitats, corporacions i particulars, amb facultat d’atorgar 

poders a favor de procuradors, advocats, i de delegar totes o part de les seves 

facultats a qualsevol altra persona, sempre que ho estimi convenient.  

b) Assumir l’alta direcció de la Federació en tots els assumptes que ho requereixin, 

segons els acords de l’Assemblea General i la Junta Directiva.  

c) Convocar la Junta Directiva i establir l’ordre del dia.  

d) Convocar en nom de la Junta Directiva o en els dels afiliats a la Federació, 

l’Assemblea General.  

e) Presidir les reunions de la Junta Directiva, l’Assemblea General i qualsevol altre 

òrgan o comissió de la Federació declarant-les obertes i aixencant-les, 

encaminant les discussions i declarant acabat el debat dels temes quan s’hagin 

consumit els torns establerts, i sotmetre a votació, a criteri seu, les qüestions que 

ho requereixin. Exclusivament en les reunions que faci la Junta Directiva, el vot 

del President/a serà diriment en cas d’empat.  

f) Nomenar els càrrecs de la Junta Directiva una vegada fetes les eleccions i les 

seves substitucioins durant la vigència del mandat, i també fer les provisions 
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transitòries de les vacants d’acord amb el que disposa el Capítol d’aquests 

Estatuts referents a la provisió transitòria de vacants en els càrrecs de la Junta 

Directiva.  

g) Nomenar i cessar tots els membres dels òrgans no electius de la Federació, amb 

la limitació de l’apartat i) següent.  

h) Ordenar els pagaments que calqui amb càrrec dels fons dels comptes o dipòsits, 

unint la seva signatura a la del Tresorer/a o a la de qualsevol altre membre 

designat expressament dins de la Junta Directiva.  

i) Proposar a la Junta Directiva la designació i el cessament del gerent. 

j) Totes les altres que li encomanin aquests Estatuts.  

 

CAPÍTOL XII 

 

ELS VICE-PRESIDENT/AS 

 

Article 54è.- Dels vice-President/as 

Correspon al vice-President/a primer i, si de cas hi manca, al vice-President/a segon : 

a) Substituir el President/a en cas d’absència, malaltia, vacant o cessament en el 

càrrec durant el mandat.  

b) Portar a terme totes les funcions que el President/a li encomani.  

c) Portar a terme les funcions que li encomanin aquests Estatuts. 

 

CAPÍTOL XIII 

 

EL SECRETARI/A 

 

Article 55è.- Del Secretari/a 

55.1.- Al Secretari/a de la Federació, que ho serà de la Junta Directiva i l’Assemblea 

General, correspon: 
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 55.1.1.- Estendre acta de totes les reunions que facin els òrgans col.legiats de la 

Federació, actuant com a fedatari i assessor.  

 55.1.2.- Custodiar la documentació i l’arxiu de la Federació. 

 55.1.3.- Tenir cura del registre d’afiliats i adherits i de les llicències federatives 

fent els assentaments que calguin en els llibres corresponents.  

 55.1.4.- Expedir els certificats que se sol.licitin. 

 55.1.5.- Redactar la memòria anual, reflectint-hi les activitats de la Federació, per 

sometre-la a la consideració de la Junta Directiva perquè sigui aprovada per l’Assemblea 

General.  

 55.1.6.- Ser el cap del personal administratiu, i coordinar l’actuació de tots els 

òrgans de la Federació, tenint cura de la conservació i manteniment de l’oficina 

federativa.  

 55.1.7.- Donar compliment a les altres funcions que li encomanin els reglaments 

i aquests Estatuts.  

 55.1.8.- Vetllar pel lliurament de les actes de la Junta als membres de 

l’Assemblea en un termini màxim de quinze dies des de la seva aprovació.  

55.2.- El Secretari/a podrà delegar al gerent o un empleat de la Federació, amb 

l’aprovació prèvia de la Junta Directiva, perquè assumeixi les seves competències.  

 

CAPÍTOL XIV 

 

EL TRESORER/A 

 

Article 56è.- Del Tresorer/a 

Al Tresorer/a, que tindrà la responsabilitat de l’àrea econòmica i financera de la 

Federació, correspon: 
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a) Vetllar perquè es portin amb les formalitats adequades els llibres de comptabilitat 

legalment exigibles i els inventaris i balanços, i perquè es conservin els 

justificants necessaris.  

b) Formalitzar els comptes i previsions anuals d’ingressos i despeses i formular el 

balança, la liquidació de l’exercici i els projectes de pressupostos de cada 

exercici econòmic que la Junta Directiva hagi de sotmetre a l’aprovació de 

l’Assemblea General.  

c) Controlar que les despeses i els ingressos s’ajustin als pressupostos aprovats i 

donar compte de les possibles incidències a la Junta Directiva.  

d) Sotmetre, almenys trimestralment, a la Junta Directiva la situació dels ingressos 

i despeses en relació ambs els pressupostos i donar compte de l’estat de 

tresoreria.  

e) Gestionar la recaptació i la custòdia dels recursos socials i proposar a la Junta 

Directiva les normes que aconsellin el millor desenvolupament d’aquest servei.  

f) Autoritzar els pagaments, sense perjudici de les competències que puguin 

correspondre al President/a, al Secretari/a i, si s’escau, al gerent de la Federació.  

g) Signar els rebuts. 

h) Totes les altres funcions que li encomanin aquests Estatuts.  

 

CAPÍTOL XV 

 

EL GERENT 

 

Article 57è.- Del gerent 

57.1.- La Federació podrà tindre un gerent, contractat pel President/a amb l’aprovació 

de la Junta Directiva, per col.laborar en les funcions d’administració i gestió de la 

Federació. Les seves funcions seran: 

a) Procurar l’execució de les directrius i els acords encomanats pel President/a i el 

Secretari/a de la Federació, dins l’àmbit de les seves atribucions respectives, 

complint-les de manera adient.  

b) Coordinar, junt amb el Secretari/a, els diversos òrgans i serveis de la Federació, 

tant de caire administratiu com esportiu.  
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c) Les altres funcions i facultats concretes que li atorgui la Junta Directiva. 

57.2.- El càrrec de gerent, quan n’hi hagi, serà retribuït.  

 

CAPÍTOL XVI 

 

ÒRGANS DE FUNCIONAMENT DE LA FEDERACIÓ 

Secció 1a.- COMISSIONS I COMITÈS 

Article 58è.- De les comissions i comitès 

58.1.- D’acord amb el que es disposa a l’article 37è d) d’aquests Estatuts, la Federació 

podrà tenir comissions i comitès per a una millor organització i funcionament i a objecte 

de canalitzar les diverses activitats federatives, tècniques i esportives. La constitució i 

dissolució de les comissions i comitès que no figurin expressament en aquests Estatuts 

serà competència de la Junta Directiva, de qui dependran directament, i la decisió ha de 

ser ratificada en la primera Assemblea General que es faci.  

58.2.- Les comissions i comitès estaran compostos per un President/a i pel nombre de 

vocals que concretament estigui fixat en els Estatuts per cadascuna de les comissions i 

comitès, i en el seu defecte, per entre tres i set vocals. L’anomenament es realitzarà 

segons el disposat en els presents Estatuts. 

58.3.- Les comissions i comitès informaran la Junta Directiva de la Federació dels seus 

acords; podran formular propostes a l’Assemblea General per a la seva consideració. 

Duran a terme totes les seves actuacions en coordinació amb la Federació.  

58.4.- Es regiran, en primer lloc, pel que es disposa en aquests Estatuts i, en segon lloc, 

pel que puguin establir els reglaments respectius, que, en el seu cas, han de regular 

l’estructura organitzativa, el procediment de nomenament dels seus membres, les 

funcions, les activitats, els drets i obligacions dels seus membres i tots els altres 

aspectes per al seu funcionament adequat. El reglament de cada comissió i comitè ha 

de ser aprovat per la Junta Directiva i ratificat per la primera Assemblea General que es 

faci.  

 

Article 59è.- De les reunions de les comissions i comitès 
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59.1.- Les comissions i comitès es reuniran amb caràcter ordinari, com a mínim, tres 

vegades a l’any, i amb caràcter extraordinari tantes vegades com el seu President/a 

cregui convenient, o a petició de la meitat més un dels seus vocals.  

59.2.- Cadascun dels integrants de les comissions i comitès tindrà un vot, i els acords 

s’adoptaran per majoria dels vots presents, sempre que estiguin reunits la meitat més 

un dels seus components. En cas d’empat, el vot del President/a serà diriment.  

59.3.- El Secretari/a de les comissions i comitès serà el que ho sigui de la Federació, o 

actuarà com a tal la persona que aquest designi.  

 

Secció 2ª 

DEL COMITÈ ESPORTIU 

 

Article 60è.- Del Comitè Esportiu 

60.1.- El Comitè Esportiu, supeditat a la Junta Directiva, és l’òrgan format per tècnics i 

experts en les disciplines pròpies de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol. La seva 

designació, a manca de reglamentació, es farà per la Junta Directiva,  a proposta del 

President/a de la Federació i, sense perjudici de les atribucions que corresponguin a la 

pròpia Junta Directiva, tindran les funcions bàsiques següents: 

a) Homologar els terrenys destinats a la pràctica del Beisbol i el Softbol. 

b) Establir els objectius i programes de caràcter tècnic pel millor desenvolupament 

del Beisbol i el Softbol. 

c) Proposar el programa d’activitats i de competicions de les seleccions catalanes, 

corresponents a les seves diferents categories i els seleccionadors que hagin de 

fer-se càrrec del pla de preparació de les seleccions.  

d) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i proposar la 

modificació, quan correspongui, tenint en compte les directrius de la federació 

estatal i internacional.  

e) Assessorar els òrgans de la Federació en tot aquells aspectes que els siguin 

requerits i fer les propostes que considerin més oportunes a les seves funcions. 

f) Totes aquelles de caràcter tècnic que li siguin encomanades per la Junta 

Directiva i les que la normativa els atribueixi com a bàsiques.  
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60.2.- El Comitè estarà format per un mínim de tres persones i un màxim de 7, i presidit 

per un membre del propi Comitè escollit per la Junta Directiva d’entre una terna, 

prèviament acceptada, que proposi aquest col.lectiu. En el supòssit de qu no és presenti 

cap terna o aquesta no sigui acceptada, el President/a del Comitè serà nomenat per la 

Junta Directiva de la Federació d’entre els seus membres, a proposta del President/a.  

 

Secció 3ª 

COMITÈ D’ÀRBITRES 

Article 61è.- Del Comitè d’Àrbitres 

61.1.- El Comitè d’Àrbitres és l’òrgan dependent de la Junta Directiva de la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol, que agrupa a tots els membres integrants de l’organització 

arbitral.  

61.2.- El President/a del Comitè serà escollit per la Junta Directiva d’entre una terna, 

prèviament acceptada, que proposi aquest col.lectiu. En el supòssit de que no es 

presenti cap terna o aquesta no sigui acceptada, el President/a del Comitè serà nomenat 

per la Junta Directiva de la Federació d’entre els seus membres, a proposta del 

President/a. 

61.3.- El Comitè d’Àrbitres desenvoluparà les funcions següents: 

a) Dirigir les competicions d’acord amb el reglament de joc de l’esport del Beisbol i 

el Softbol.  

b) Complir i fer complir les normes de competició. 

c) Aixecar les actes de la competició en les que actuïn com a àrbitres.  

d) Proposar a la Junta Directiva de la Federació els criteris i la normativa sobre 

qualificació, classificacio i designació dels àrbitres en les competicions 

federades. 

e) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les competicions federades 

incloses en el calendari oficial de la Federació, d’acord amb les normes 

establertes per aquesta. 

f) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres, 

col.laborant en els cursos de reciclatge per tal de aconseguir un nivell òptim de 

coneixements i preparació.  

g) Designar els col.legiats en les competicions d’àmbit territorial.  



FEDERACIÓ CATALANA  
DE BEISBOL I SOFTBOL 
 

h) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva consideri convenient atorgar-li i 

les que la normativa els atribueixi com a bàsiques.  

Secció 4ª 

COMITÈ D’ANOTADORS/ES 

Article 62è.- Del Comitè d’Anotadors/es 

62.1.- El Comitè d’Anotadors/es és l’òrgan dependent de la Junta Directiva de la 

Federació Catalana de Beisbol i Softbol, que agrupa a tots els membres integrants de 

l’organització d’anotadors/es.  

62.2.- El President/a del Comitè serà escollit per la Junta Directiva d’entre una terna, 

prèviament acceptada, que proposi aquest col.lectiu. En el supòssit de que no es 

presenti cap terna o aquesta no sigui acceptada, el President/a del Comitè serà nomenat 

per la Junta Directiva de la Federació d’entre els seus membres, a proposta del 

President/a. 

62.3.- El Comitè d’Anotadors/es desenvoluparà les funcions següents: 

a) Anotar les competicions d’acord amb el reglament de joc de l’esport del Beisbol 

i el Softbol.  

b) Complir i fer complir les normes d’anotació. 

c) Proposar a la Junta Directiva de la Federació els criteris i la normativa sobre 

qualificació, classificacio i designació dels anotadors/es en les competicions 

federades. 

d) Vetllar per la formació i actualització permanent de tots els seus membres, 

col.laborant en els cursos de reciclatge per tal de aconseguir un nivell òptim de 

coneixements i preparació.  

e) Designar els anotadors/es en les competicions d’àmbit territorial.  

f) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva consideri convenient atorgar-li i 

les que la normativa els atribueixi com a bàsiques. 

 

Secció 5ª 

COMITÈ D’ENTRENADORS 

 

Article 63è.- Del Comitè d’Entrenadors 
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63.1.- El Comitè d’Entrenadors és l’òrgan dependent de la Junta Directiva de la 

Federació Catalana de Beisbol i Softbol, que agrupa el col.lectiu d’entrenadors que així 

ho acreditin amb la corresponent titulació o estiguin en actiu, i compleixin amb els 

requisits federatius i legals corresponents. Hi haurà un Comitè per cada especialitat, un 

pel Beisbol i un altre pel Softbol.  

63.2.- El President/a del Comitè serà escollit per la Junta Directiva d’entre una terna, 

prèviament acceptada, que proposi aquest col.lectiu. En el supòssit de que no es 

presenti cap terna o aquesta no sigui acceptada, el President/a del Comitè serà nomenat 

per la Junta Directiva de la Federació d’entre els seus membres, a proposta del 

President/a. 

63.3.- El Comitè d’Entrenadors desenvoluparà les funcions següents: 

a) Agrupar a tots els monitors i entrenadors de Beisbol i Softbol.  

b) Proposar als òrgans competents de la Federació convocatòries per a cursos o 

proves de perfeccionament i actualització per a entrenadors. 

c) Proposar a la Junta Directiva de la Federació qualsevol iniciativa que es consideri 

adient per a la millora del nivell tècnic de la pràctica del Beisbol i el Softbol o el 

seu foment. 

d) Vetllar per la formació continuada dels seus membres.  

e) Informar i sometre a la Junta Directiva de la Federació totes les qüestions que 

afectin els seus afiliats.  

f) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva consideri convenient atorgar-li i 

les que la normativa els atribueixi com a bàsiques. 

 

Secció 6ª 

COMITÈ TÈCNIC 

 

Article 64è.- Del Comitè Tècnic 

És un òrgan tècnic que estarà format com a màxim per un President/a i sis vocals, tres 

per el Beisbol i tres per el Softbol, tots entrenadors experts vinculats directament amb 

aquests esports, designats per la Junta Directiva de la Federació, i que tindrà, entre 

d’altres que es puguin designar reglamentàriament o per delegació, les següents 

funcions: 
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a) Confeccionar la llista dels integrants de les seleccions catalanes, proposar a la 

Junta Directiva els entrenadors que se n’hagin de fer càrrec, així com el seu 

programa d’activitats i competicions.  

b) Preparar concentracions, encontres o actes per millorar el nivell tècnic dels 

entrenadors i esportistes. 

c) Coordinar amb el seu director les activitats de l’Escola Catalana d’Entrenadors.  

d) Proposar a la Junta Directiva els reglaments tècnics de les competicions oficials. 

e) Confeccionar i proposar anualment la memòria tècnica i el calendari oficial de 

competicions.  

f) Coordinar la resta de competicions amb el calendari oficial per obtenir una 

organització millor.  

g) Promoure, planificar, organitzar i valorar els cursos de formació de tècnics i 

vetllar per la seva formació permanent organitzant cursos de reciclatge, 

conferències i convencions tècniques que proposaran als Comitès d’Entrenadors 

de Beisbol i de Softbol.  

h) Assessorar i resoldre aquelles qüestions tècniques que li siguin sotmeses per la 

Junta Directiva de la Federació.  

 

 

CAPÍTOL XVII 

 

VOT DE CENSURA AL PRESIDENT/A I MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Article 65è.- Del vot de censura contra el President/a i membres de la Junta 

Directiva 

La sol.licitud de vot de censura contra el President/a de la Federació, contra tots els 

membres de la Junta Directiva o contra qualsevol dels seus membres haurà de contenir 

la signatura i la identificació dels membres peticionaris en un nombre que representi 

almenys la majoria dels membres de la Junta Directiva o, com a mínim, el quinze per 

cent dels membres de l’Assemblea General. En tot cas, l’escrit de sol.licitud ha d’estar 

motivat.  
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Article 66è.- Del procediment per al vot de censura 

66.1.- Presentada la sol.licitud de vot de censura, s’ha de constituir, dins el deu dies 

següents, una mesa de cinc persones formada per dos membres de la Junta Directiva, 

designats per aquesta, els dos primers signants de la sol.licitud i un delegat designat per 

la Unió de Federacions Esportives Catalanes, que en serà el President/a.  

66.2.- La mesa ha de comprovar si la sol.licitud reuneix els requisits legals.  

66.3.- Feta la comprovació esmentada de forma positiva, i en el termini màxim de cinc 

dies, la Junta Directiva ha de convocar l’Assemblea General per a una data que no podrà 

ser ni abans de deu dies ni més tard de vint, a comptar de l’endemà de la convocatòria.  

66.4.- L’Assemblea General i l’acte de la votació han de ser controlats per aquesta mesa, 

la qual ha de resoldre tots els incidents i reclamacions que es puguin produir. Prèviament 

a l’acte de la votació, podran intervenir els representats dels sol.licitants del vot de 

censura i els censurats. Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l’escrutini 

i el recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa poden interposar els recursos 

previstos a l’article 46.4 i 5 d’aquests Estatuts.  

66.5.- Perquè el vot de censura es consideri aprovat, es necessitarà que l’acord hagi 

estat favorablement pels dos terços dels membres de l’Assemblea assistents. Un cop 

acordats els càrrecs contra els quals hagi estat presentat el vot de censura, aquests 

cessaran automàticament.  

 

 

CAPÍTOL XVIII 

 

RÈGIM DOCUMENTAL  

Article 67è.- Del règim documental 

Integren el règim documental de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol: 

a) Els llibres d'actes, on s'ha de consignar el contingut de les reunions de 

l'Assemblea i de la Junta Directiva, amb indicacions de la data, els assistents, 

els assumptes tractats i els acords adoptats. Les actes de l'Assemblea General 

han d'estar subscrites pel President/a, el Secretari/a i  dos interventors nomenats 
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per l'Assemblea a aquest efecte. Les actes de la Junta Directiva han d'estar 

subscrites pel President/a i Secretari/a de la Junta Directiva. 

b) El registre de persones, clubs  i entitats federades, on s'han de fer constar de 

manera diferenciada la identificació de les persones fisiques federades, dels clubs 

i entitats esportives afiliades així com dels clubs i entitats esportives adherides dels 

quals s'ha de consignar, com a mínim, la denominació de l'entitat o secció, el seu 

domicili, el President/a de l'entitat o el responsable de la secció adherida, les 

disciplines esportives que practiquen i el nombre d'inscrits o adscrits al Registre 

d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

c) Els llibres de comptabilitat, on ha de figurar tant el patrimoni com els drets i 

obligacions i l'estat d'ingressos i despeses de l'entitat, concretant-ne la 

procedència i la inversió o destinació. 

d) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals s'han 

de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l'acabament de l'exercici. 

e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns 

per al millor compliment dels objectius de la Federació, tot això d'acord amb el 

que es disposa en aquests Estatuts en relació amb el règim econòmic. 

 

Article 68è.- De la diligenciació de determinats documents  

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol ha de diligenciar els llibres d'actes dels 

òrgans de govern i els de comptabilitat en la Secretaria General de l'Esport de la 

Generalitat per qualsevol dels mètodes legalment establerts. Si els llibres d'actes i 

comptabilitat es fan en suport informàtic, s'han d'enquadernar correlativament els 

corresponents a cada exercici i s'han de fer les diligències corresponents dins dels 

quatre mesos següents a l'acabament de l'exercici. 

 

CAPÍTOL XIX 

 

RÈGIM ECONÒMIC 

 

Article 69è.- Del règim econòmic 
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69.1.- Els ingressos i recursos econòmics obtinguts per la Federació Catalana de 

Beisbol i Softbol seran destinats íntegrament, i d’acord amb les prescripcions d’aquests 

Estatuts i les normes legals, al desenvolupament i compliment dels seus fins i funcions.  

69.2.- El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s'han 

d'aplicar les normes econòmiques establertes en aquests Estatuts, les comptables del 

Pla general de comptabilitat, o les d'adaptació sectorial que siguin d'aplicació, i els 

principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l'entitat. Així mateix, s'ha 

de portar, almenys, un llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals. 

 

Article 70è.- Comptes anuals, pressupostos i exercici  

70.1.- La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos 

de l'exercici, i presentar a l'Assemblea General, dins dels sis primers mesos de l'exercici, 

els seus comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i 

guanys, el pressupost de l'exercici i la memòria d'acord amb aquestes disposicions. 

70.2.- Els comptes anuals i els pressupostos han de ser al domicili social un mínim de 

quinze dies abans de l'assemblea a disposició dels seus membres, els quals en podran 

demanar una còpia, que se'ls lliurarà abans que es faci l'assemblea. 

  

Article 71è.- Dels ingressos de la Federació 

Constitueixen els ingressos de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol: 

a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels 

òrgans de l'Administració pùblica. 

b) Els béns i drets que rebin per herència, llegat o donació. 

c) Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives. 

d) Les sancions pecuniàries que s'imposin als seus afiliats, adherits o federats, de 

conformitat amb la legislació vigent, així com també els recàrrecs de demora o 

qualsevol altre derrama de caràcter pecuniari. 

e) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials. 

f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin. 

g) Els ingressos que obtingui en relació amb l'organització de competicions o 

activitats esportives.  
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h) Les ajudes rebudes d'empreses o particulars per la promoció i desenvolupament 

del Beisbol i Softbol a Catalunya. 

i) Les contraprestacions rebudes per la prestació de serveis d'organització, imatge, 

assessorament i promoció diversa. 

j) Qualsevol altre tipus d’ingressos que no s’oposin al caràcter de la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol i siguin autoritzats, quan s’escaigui, per 

l’Assemblea General.  

Article 72è.- Destinació dels ingressos i del patrimoni  

72.1.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol ha de destinar la totalitat del seus 

ingressos i patrimoni a la consecució dels fins propis del seu objectiu. 

72.2.- La Junta Directiva de la Federació té les facultats de disposició econòmica, dins 

els límits previstos en el seu pressupost. Podrà acordar el traspàs de partides mitjançant 

acord que consti en acta.  

72.3.- La Junta Directiva pot transmetre béns immobles o prendre diners en préstec, si 

bé quan la quantia ultrapassi dins de l’exercici l’import del 25 % del pressupost anual, o 

el 25% del patrimoni que consti al balanç, a més de l’acord de l’Assemblea General. 

72.4.- El producte de l'alienació d'instal·lacions esportives o dels terrenys en què es 

troben s'ha d'invertir íntegrament en l'adquisició, la construcció o la millora de béns de 

la mateixa aplicació, excepte que es disposi d'un informe favorable de la Secretaria 

General de l'Esport. 

72.5.- Els comptes anuals han de ser revisats per auditors de comptes i cal donar-ne 

còpia a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb 

l’informe dels auditors, dins dels sis primers mesos següents de cada exercici, i sempre 

quinze dies abans de l’Assemblea. La còpia del certificat-informe dels auditors serà 

tramesa als membres de l’Assemblea abans que aquesta es faci.  

 

Article 73è.- Del balanç de situació 

El balanç de situació ha de comprendre els béns i els drets, i també els fons propis i les 

obligacions concretes.  

 

Article 74è.- Dels comptes de resultats 
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En els comptes de resultats s’hauran de reflectir detalladament i de forma separada les 

subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions per a inversions 

materials concretes, que hauran de quedar en un compte de passiu que s’haurà 

d’amortitzar segons el pla establert.  

 

Article 75è.- De la memòria 

La memòria haurà d’analitzar fidelment l’activitat econòmica de la Federació, la seva 

adequada actuació pressupostària, el compliment dels objectius i els projectes que 

s’havien desenvolupat, i informar separadament com a mínim dels aspectes següents: 

a) Diferenciació dels ingressos i aportacions segons: 

a. Subvencions públiques 

b. Subvencions, donatius o aportacions privades 

c. Vendes d’actius 

d. Ingressos escaients de competicions organitzades 

e. Ingressos per serveis prestats per la Federació, llicències i d’altres 

f. Ingressos financiers 

 

b) De la destinació de la totalitat dels recursos, distingint com a mínim les partides 

de cost o inversió següents: 

a. Administració de la Federació 

b. Direcció i serveis de la Junta Directiva, incloent-hi viatges 

c. Competicions 

d. Ajudes a clubs i altres entitats o estaments federatius 

e. Ajudes per a actes esportius 

f. Construccions i altres inmobilitzats 

g. Formació d’esportistes i entrenadors 

h. Àrbitres i anotadors/es 

i. Òrgans jurisdicionals 

j. Detall de la reinversió del producte de l’alineació de béns immobles.  

c) L’import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis i que 

no estiguin previstes al balanç, i l’import de les garanties i els avals 

compromesos. 
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d) La liquidació del pressupost que expliqui les variacions en relació amb el 

pressupost aprovat en l’assemblea anterior.  

 

Article 76è.- Del dipòsit dels fons socials 

Els fons socials estaran dipositats a nom de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol 

a l’establiment bancari que determini la Junta Directiva, i només es podran retirar, en 

part o totalment, amb la concurrència de dues signatures entres les del President/a, el 

Tresorer/a i qualsevol altre membre de la Junta Directiva expressament i degudament 

autoritzat.  

 

Article 77è.- Responsabilitat personal dels membres de la Junta Directiva Els 

membres de la Junta Directiva han de respondre mancomunadament dels actes que 

hagin autoritzat en contra del que disposen els articles anteriors, llevat dels que hagin 

votat en contra de l'acord i així ho hagin fet constar a l'acta. 

 

 

CAPÍTOL XX 

 

RÈGIM JURISDICCIONAL ESPORTIU, COMPETITIU, DISCIPLINARI I ELECTORAL 

Secció 1ª 

DISPOSICIONS GENERALS 

 

Article 78è.- Del règim jurisdiccional 

Els àmbits de les jurisdiccions esportives competitives i disciplinàries de la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol s’estenen a conèixer de les qüestions que es suscitin 

mitjançant reclamació dels membres constituents de la mateixa; i de les infraccions de 

les regles de joc o competició i de la conducta esportiva, tipificades als Estatuts i 

Reglament General Disciplinari de la FCBS i de cada club o associació esportiva, la 

resta de disposicions i, amb caràcter general, en la legislació vigent.  
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Article 79è.- En l’àmbit competitiu 

79.1.- En l’àmbit competitiu, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer les 

qüestions que es suscitin per associacions, clubs, agrupacions esportives, àrbitres, 

anotadors/es, tècnics/ques, jugadors/es, els components de la mateixa estructura 

orgànica federativa i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que 

exerceixin llur activitat federada a Catalunya, i les de naturalesa competitiva que es 

plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport, regulada per les 

normes reglamentàries federatives, o que li siguin atribuïdes per la normativa vigent.  

79.2.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus titulars legítims 

la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en relació 

amb l’aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per a regular les 

competicions. 

 

Article 80è.- En l’àmbit disciplinari 

La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulars legítims la 

possibilitat d’enjudiciar i, si s’escau, de sancionar les persones o les entitats sotmeses 

a la disciplina esportiva, segons les respectives competències, de l’ens federatiu, es a 

dir, els clubs i associacions esportives i llurs directius, tècnics/ques, jugadors/es, 

àrbitres, anotadors, components de la mateixa estructura orgànica federativa i, en 

general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que exerceixin llur activitat 

federada en l’àmbit autonòmic de Catalunya.  

 

Article 81è.- En l’àmbit electoral 

81.1.- En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional s’estén a conèixer les qüestions que 

puguin sorgir en els processos electorals dels clubs o associacions esportives i de la 

FCBS, des de que comença el procés electoral fins que conclou.  

81.2.- La potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral confereix als seus titulars legítims la 

possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en relació 

amb els procediments electorals per a proveir els càrrecs de direcció i representació 

dels clubs o associacions esportives i de la FCBS, i també en relació amb els 
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procediments establerts per a censurar o reprovar la gestió del President/a i la Junta 

Directiva dels clubs i la FCBS. 

 

Article 82è.- Infraccions de la conducta esportiva 

Són infraccions de la conducta esportiva les accions o les omissions contràries al que 

disposen les normes generals, dins les quals s’inclouran les normes de la conducta 

associativa, o específiques de disciplina i convivència esportives, siguin o no comeses 

durant el transcurs d’un partit o competició de tipus federatiu.  

 

Article 83è.- Infraccions de les regles del joc 

Són infraccions de les regles del joc les accions o les omissions que durant el transcurs 

d’un partit o competició de tipus federatiu vulneren les normes reglamentàries 

reguladores de les especialitats esportives concretes.  

 

Article 84è.- De l’exercici de la potestat jurisdiccional 

L'exercici de la potestat disciplinària correspon: 

a) Als àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició i amb subjecció a 

les regles establertes en les normes que regulen l'esport del Beisbol i Softbol. 

b) Al Jutge Únic de Competició i Disciplina Esportiva, el qual ha de ser llicenciat en 

dret, amb experiència amb matèria jurídico-esportiva, designat per la Junta 

Directiva, i que ha de resoldre, d’ofici o a instància de part, els assumptes de la 

seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva d’acord amb 

aquests Estatuts i el Reglament Disciplinari, que regularà tots els casos que són 

objecte de jurisdicció federativa.  

c) Al Comitè d'Apel.lació, òrgan col·legiat constituït per un nombre de membres no 

inferior a tres ni superior a set, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat 

en dret. Els membres han de ser designats per la Junta Directiva, i d'entre ells 

s'ha de nomenar un President/a i un Secretari/a. Aquest òrgan, convocat cada 

vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria els 

recursos interposats contra les resolucions del Jutge Únic, contra els acords 

definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels 
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clubs esportius afiliats i contra les decisions adoptades pels òrgans electorals de 

les esmentades entitats federades. 

 

Article 85è.- De la tipificació reglamentària de les infraccions i sancions  

85.1.- El sistema tipificat d’infraccions i sancions s’establirà reglamentàriament, així com 

els procediments jurisdiccionals adients per a la tramitació de les qüestions que estiguin 

sotmeses als òrgans disciplinaris, amb respecte als principis de sistema proporcional de 

sancions, garantia del tràmit d’audiència de l’interessat, prohibició d’imposar doble 

sanció per un mateix fet, aplicació dels efectes retroactius favorables i un sistema de 

recursos contra les sancions imposades.  

85.2.- Aquest Reglament haurà de respectar en tots els casos el que disposen en 

matèria de disciplina esportiva aquests Estatuts, el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de 

juliol, per el que s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport i el Decret 58/2010, de 4 de 

maig, de les entitats esportives de Catalunya 

 

Article 86è.- De la tipificació i la prohibició de la doble sanció 

86.1.- En cap cas poden ser sancionades accions o omissions que no estiguin tipificades 

a la normativa disciplinària amb anterioritat a la seva comissió. De la mateixa manera, 

no es poden imposar sancions que no estiguin establertes amb anterioritat a la comissió 

de la infracció. 

86.2.- Tampoc es pot imposar doble sanció per uns mateixos fets. No es considera doble 

sanció la imposició d'una sanció accessòria de la principal en els termes legals i 

estatutàriament previstos. 

  

Article 87è.- Del efecte retroactiu 

 87.1.- Les normes disciplinàries només tindran efecte retroactiu quan beneficiïn els 

responsables o pressumptes responsables de la comissió d'una infracció. 

87.2.- La retroactivitat de les disposicions favorables ha de ser declarada, d'ofici o a 

instància de la part interessada, per l'òrgan que tingui esment de la infracció de què es 

tracti o pel que hagi dictat la resolució en ùltima instància. Aquests òrgans són també 
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els competents per dictar les mesures necessàries per tal de fer efectiva la retroactivitat 

favorable. 

87.3.- Contra la negativa a declarar la retroactivitat o a adoptar les mesures 

corresponents, són pertinents els recursos establerts en aquest títol. 

 

Article 88è.- De la necessitat de procediment 

88.1.- No es poden imposar sancions si no és en virtut del procediment corresponent 

previst a la normativa disciplinària, que ha de ser seguit conforme al que aquesta 

disposa. 

88.2.- En aquest procediment es garanteix als interessats el dret d'assistència a la 

persona que designin i l'audiència prèvia a la resolució de l'expedient. 

   

 

 

Secció 2ª 

DE LA RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA 

INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Article 89è.- De la responsabilitat disciplinària  

89.1.- Són persones disciplinàriament responsables, i poden ser sancionades conforme 

a aquest títol, totes les que cometin qualsevol de les infraccions que s'hi preveuen. 

89.2.- La circumstància que l'autor de la infracció sigui menor de setze anys no l'eximeix 

de responsabilitat, però pot ser tinguda en compte per l'òrgan sancionador com a 

atenuant. 

89.3.- La responsabilitat disciplinària pot recaure sobre una persona jurídica, club 

esportiu o associació quan la infracció derivi d'actuacions o omissions comeses o 

ordenades pels seus òrgans representatius en l'exercici de les seves funcions, o quan 
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aquests hagin col·laborat en la comissió de qualsevol infracció o l'hagin permesa quan 

tenien obligació i ocasió d'impedir-la. 

89.4.- En aquests casos també seran responsables, i per tant sancionables amb total 

independència, les persones físiques que hagin pres l'acord determinant de la infracció 

o que l'hagin ordenat, comès o permès. Si hi ha dubte, aquesta responsabilitat afectarà 

els components de l'òrgan de direcció de l'entitat infractora. 

89.5.- Si s'escau, quedaran exempts de responsabilitat els membres d'un òrgan 

col·legiat que hagin salvat el seu vot o que no hagin participat, desconeixent-la, en la 

comissió de la infracció. 

  

Article 90è.- De les circumstàncies agreujants 

90.1.- Són circumstàncies agreujants de la responsabilitat: 

a) La reiteració 

b) La reincidència 

c) El preu 

d) El perjudici econòmic ocasionat 

  

90.2.- Hi ha reiteració quan l'autor de la infracció ha estat sancionat en el transcurs de 

la mateixa temporada per un altre fet que tingui assenyalada una sanció igual o més 

elevada, o per més d'un fet que tingui assenyalada una sanció inferior. 

90.3.- Hi ha reincidència quan l'autor d'una infracció ha estat sancionat en el transcurs 

de la mateixa temporada per un fet de la mateixa o anàloga naturalesa que el que s'ha 

de sancionar. 

  

Article 91è.- De les circunstàncies atenuants 

Són circumstàncies atenuants: 

a) La provocació suficient immediatament anterior a la comissió de la infracció 

b) El penediment espontani 

  

Article 92è.- Extinció de la responsabilitat disciplinària  
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La responsabilitat disciplinària s'estingeix per: 

a) El compliment de la sanció. 

b) La prescripció de la infracció o de la sanció imposada. 

c) La defunció de l'inculpat. 

d) La dissolució en forma legal del club esportiu, l'entitat o la persona jurídica 

sancionat. Això s'entén sense perjudici, si s'escau, de la subsistència de la 

responsabilitat displicinària dels seus directius i/o components. 

e) La pèrdua de la condició d'esportista federat o de membre de l'associació o club 

esportiu que es tracti. En aquest cas, quan la pèrdua de l'esmentada condició 

sigui voluntària, l'extinció tindrà efectes suspensius. Quan es produeixi, dins del 

termini de tres anys, la recuperació de la condició sota la qual estava subjecte a 

la disciplina esportiva, el temps de suspensió de la responsabilitat no comptarà 

als efectes de la prescripció de les infracciones ni de les sancions. Aquest 

s'aplicarà quan la persona o entitat inculpada es doni de baixa en la Federació 

Catalana de Beisbol i Softbol per impagament de la llicència i/o de les quotes o 

d'altres obligacions de tipus econòmic. 

f) Aixecament de la sanció. 

 

 

 

Article 93è.- De la prescripció 

93.1.- Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu, a l'any 

si ho han estat per infracció greu, i als tres anys si corresponen a una infracció molt greu. 

Les infraccions han d'estar subjectes als mateixos terminis de prescripció que les 

sancions. 

93.2.- El termini de prescripció de la infracció comença a comptar des del dia en què 

s'ha comès i s'interromp en el moment en què s'acorda iniciar el procediment, però 

tornarà a comptar si l'expedient queda paralitzat per una causa no imputable a l'infractor 

durant més de dos mesos o si l'expedient conclou sense que el culpable hagi estat 

sancionat. 
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93.3.- El termini de prescripció de la sanció comença a comptar a partir del dia següent 

d'aquell en què la resolució esdevé ferma o a partir del dia en què s'hagi violat el seu 

compliment, si la sanció s'ha començat a complir. 

  

Article 94è.- De les mesures cautelars 

94.1.- Quan s'iniciï l'expedient, l'òrgan disciplinari podrà adoptar les mesures cautelars 

oportunes mitjançant una resolució que es notificarà als interessats a l'efecte de poder 

interposar el recurs corresponent davant el Comitè d'Apel·lació. 

94.2.- Aquest recurs s'ha d'ajustar en els seus tràmits al que es disposa en aquests 

Estatuts, s'ha de substanciar en peça separada i no suspèn el curs de l'expedient. 

  

Article 95è.- De la suspensió de l’execució 

95.1.- La mera interposició de reclamacions o recursos contra les sancions no en 

paralitza o suspèn l'execució. Això no obstant, els òrgans disciplinaris que coneguin la 

reclamació o el recurs poden acordar potestativament aquesta suspensió, a petició 

fundada, expressa i raonada de l'interessat. 

95.2.- Per a l'atorgament de la suspensió es valorarà si el compliment de la sanció pot 

comportar perjudicis d'impossible o difícil reparació. 

  

Article 96è.- Del Registre de sancions 

96.1.- La Federació Catalana de Beisbol i Softbol ha de portar un registre de sancions 

als efectes, entre d'altres, de la determinació de la possible existència de causes 

modificatives de responsabilitat i de prescripció d'infraccions i sancions. 

96.2.- Els diversos òrgans disciplinaris han de comunicar a la Federació Catalana de 

Beisbol i Softbol les sancions que imposin, als efectes previstos al paràgraf anterior. 

  

Article 97è.- De les sancions imposades pels àrbitres durant la cel.lebració d’un 

partit  
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97.1.- L’àrbitre d'un partit és competent per imposar les sancions previstes a l'article 99 

d’aquests Estatuts per infraccions lleus a les regles del joc o competició o de la conducta 

esportiva durant el seu desenvolupament, actuant en aquest cas com a òrgan disciplinari 

de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol. 

97.2.- Aquestes sancions s'han d'imposar in situ, sense necessitat de cap tràmit, i s'han 

d'executar immediatament, sense perjudici del recurs establert en aquest capítol, però 

se n'haurà de donar compte immediatament a l'òrgan competent perquè conegui la 

infracció comesa. 

97.3.- En qualsevol cas, les actes subscrites pels àrbitres i les seves declaracions es 

presumen certes, llevat d'un error manifest, que es podrà acreditar per qualsevol dels 

mitjans admesos en dret. 

 

Article 98è.- De l’inici del procediment 

El procediment per a la sanció de les infraccions disciplinàries que pertanyen al Jutge 

Únic de Competició i Disciplina Esportiva ha de començar d'ofici, per denùncia motivada 

o a requeriment de l'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya. 

 

Article 99è.- De l’acumulació d’expedients 

Els òrgans disciplinaris poden acordar l'acumulació d'expedients quan es donin les 

circumstàncies d'identitat o analogia raonable i suficient, de caràcter subjectiu o objectiu, 

que facin aconsellable la tramitació i la resolució úniques. 

 

CAPÍTOL XXI 

 

DE LA REFORMA DELS ESTATUS 

 

Article 100.- Modificació dels Estatuts  

100.1.- Per procedir a la reforma i modificació dels Estatuts, així com al canvi de domicili 

social, serà necessària l’aprovació de l’acord, en Assemblea General degudament 
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convocada, per un nombre de vots favorables equivalent a les dues terceres parts dels 

presents.  

100.2.- A la convocatòria de l'Assemblea, s'ha d'indicar amb claretat els articles que 

seran objecte de la reforma o modificació i s'anunciarà als membres de l'Assemblea, els 

quals disposaran d'una còpia de les modificacions proposades a la Secretaria de la 

Federació Catalana de Beisbol i Softbol amb una antelació de quinze dies a la data de 

l'Assemblea. 

100.3.- Un cop acordada la modificació o reforma dels Estatuts, se'n remetrà una còpia 

al Registres d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

 

 

CAPÍTOL XXII 

 

DE L’AMPLIACIÓ O SEGREGACIÓ DE MODALITATS ESPORTIVES 

 

Article 101è.- Ampliació o segregació de modalitats esportives  

101.1.- Per a l'ampliació o segregació d'una o més modalitats o disciplines esportives, 

es necessari que s'acordi en l'Assemblea General Extraordinària per majoria reforçada 

de dos terços dels vots dels assistents. A la convocatòria de l'Assemblea, s'ha d'indicar 

als membres de l'Assemblea que disposaran d'un informe sobre les circumstàncies, 

motius i conveniències de la proposta a la Secretaria de la Federació Catalana de 

Beisbol i Softbol amb una antelació de quinze dies a la data de l'Assemblea. 

101.2.- En qualsevol cas, ha de respetar-se el que disposa la normativa legal vigent a 

cada moment i, en especial, el que disposa el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 

entitats esportives de Catalunya, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes. 

 

CAPÍTOL XXIII 

 

DE LA DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT 
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Article 102è.- Dissolució de la FCBS 

La Federació Catalana de Beisbol i Softbol s'extinguirà com a tal per les causes 

següents : 

a) Dissolució voluntària.  

b) La revocació del seu reconeixement per part de l'autoritat competent 

c) La fusió o absorció amb altres federacions esportives. 

d) La resolució judicial. 

e) Qualsevol altra causa prevista a l'Ordenament Jurídic vigent. 

 

Article 103è.- Del procediment per a la dissolució per voluntat dels seus membres 

103.1.- La dissolució de la FCBS per voluntat dels seus membres requerirà la proposta 

inicial de la Junta Directiva per acord de les dues terceres parts dels seus membres. 

103.2.- Per resoldre aquesta proposta es convocarà l’Assemblea General amb caràcter 

extraordinari expressament amb aquest objecte. 

103.3.- Perquè l’acord de dissolució es consideri vàlidament adoptat per l’Assemblea 

General, ha de tenir el vot favorable de les dues terceres parts dels membres presents, 

que hauran de representar el 51 per cent dels membres de ple dret de l’Assemblea 

General. 

 

Article 104è.- De la liquidació 

104.1.- Acordada la disolució, la mateixa Assemblea anomenarà una Comissió 

Liquidadora, que substituirà durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà 

plenes facultats per al compliment de la mateixa missió .  

104.2.- Realitzat l'actiu i pagat el pasiu, el patrimoni resultant de la liquidació, en el seu 

cas, revertirà en la col·lectivitat, i a aquest efecte s'ha de comunicar la disolució a la 

Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya per que doni a aquests 

bens la destinació que estimi més convenient pel foment i desenvolupament d'activitats 

esportives.  
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DISPOSICIONS ADICIONALS 

 

ÚNICA.- En  tot el que aquests Estatuts no regulin serà d’aplicació el Decret Legislatiu 

1/2000, de 31 de juliol, per el que s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport, el Decret 

58/2010, de 4 de maig i 55/2012 de 29 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, 

pel qual es regulen les federacions esportives catalanes i altres normes que es dictin per 

al seu desenvolupament. 

 

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

PRIMERA.- L’actual estructura orgànica i territorial de la Federació Catalana de Beisbol 

i Softbol, com també la composició dels seus òrgans, s’ha d’adaptar a aquests Estatuts 

en el termini de sis mesos a comptar de la data d’aprovació. 

 

SEGUNDA.- La Junta Directiva de la FCBS dictarà les disposicions reglamentàries 

oportunes per al desenvolupament d’aquests Estatuts. Mentre no siguin dictades, 

continuaran vigents totes les disposicions reglamentàries existents que no contradiguin 

aquests Estatuts. 

 

TERCERA.- Tots els càrrecs electius de la FCBS quedaran sense canvis fins a la 

finalització del mandat pel qual van ser elegits, sense perjudici del cas en què van ser 

convocades eleccions anticipades per l’òrgan federatiu competent. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA.- Queden derogats tots els acords, disposicions i reglaments de la FCBS que 

contradiguin aquests Estatuts. 

 

SEGONA.- Aquests Estatuts seran d’aplicació a partir del moment en què la Secretaria 

General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya els hagi aprovats administrativament.  

 


