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CAPÍTOL PRIMER 

Disposicions generals i comunes. 

 

   1. Legislació aplicable 

   2. Caràcter del sufragi 

   3. Mandat 

   4. Terminis i horaris 

   5. Seu electoral 

   6. Difusió del procés electoral: comunicacions 

   7. Acreditació personal 

 

Article 1er - Legislació aplicable 

 

1.1.  Les eleccions a membres de la junta directiva de la Federació Catalana de 

Rugby es regularan d’acord amb el DECRET LEGISLATIU 1/2000, DE 31 DE 

JULIOL, PER EL QUAL S´APROVA EL TEXT ÚNIC DE LA LLEI DE L´ESPORT i el 

DECRET DE REGULACIÓ DE LES ENTITATS ESPORTIVES CATALANES NÚM. 

58/2010 DE 4 DE MAIG, pels seus propis Estatuts aprovats a l'assemblea de 21 

d’abril de 2012 amb les seves posteriors modificacions i pel present reglament 

electoral. 

 

Article 2on - Caràcter del sufragi 

 

2.1. Els càrrecs de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, 

directe, presencial, igual i secret pels membres de l’Assemblea General, per 

majoria de vots i amb presentació i acceptació prèvia de candidatures. 

 

Article 3er - Mandat 

 

3.1. Tots els càrrecs són honorífics, tindran una durada de quatre anys i són 

reelegibles sense cap tipus de limitació temporal. 

 

3.2. El mandat finalitzarà el dia abans del compliment dels quatre anys 

prenent com a data inicial la del seu nomenament pel Consell Català de l’Esport 

o per l’organisme administratiu que correspongui. 

 

Article 4rt -   Terminis i horaris 

 

4.1. Si no s’assenyala el contrari en aquest reglament, quan els terminis 

s’assenyalen per dies a comptar d’un determinat, restarà aquest exclòs del 

còmput, el qual haurà de començar el dia següent. A aquests efectes, es 

consideraran inhàbils els diumenges i festius estatals, autonòmics i locals de la 

ciutat on es portin a terme les eleccions. 

 

4.2. Si els terminis fossin fixats per mesos o anys, es computaran de data a 

data i en el seu còmput no s’exclouran els dies inhàbils o festius. 

 

4.3. Els terminis - en general- finalitzaran a les vint-i-quatre hores del dia del 

seu venciment. No obstant, si en el calendari electoral figures un altre hora de 

termini serà aquest últim el vàlid.   
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Article 5è - Seu electoral. 

 

5.1. La seu del procés electoral s’ubicarà en el local de la Federació Catalana 

de Rugby, o en el lloc que designi la junta directiva o comissió gestora de la 

mateixa. 

 

Article 6è - Difusió del procés electoral. Comunicacions 

 

6.1. Les convocatòries de les assemblees s'han de fer mitjançant escrit dirigit a 

cadascun dels membres de l’assemblea i han d'indicar la data, l'hora i el lloc de 

realització de l'assemblea, i l'ordre del dia  i s'han d'anunciar com a mínim en una 

publicació diària d'àmbit català i a la web federativa. 

 

Article 7è - Acreditació personal 

 

7.1. Les persones físiques, en el seu propi nom o en representació d’una 

entitat, han d’acreditar, de forma fefaent i abans d’entrar a les assemblees, la 

seva personalitat i la seva representació. 

 

7.2. Si el president esta reconegut pel Registre de Entitats esportives de 

Catalunya i per la Federació Catalana de Rugby, solament necessitarà acreditar 

la seva identitat mitjançant el seu DNI o document suficient. 

 

7.3. Quan es tracti d’un president d’entitat que no estigui reconegut a la 

Federació Catalana de Rugby com a tal, haurà d’acreditar-se mitjançant 

certificació conforme és l’actual president de la entitat, signada pel secretari, en 

paper de l’entitat i segellat. 

 

7.4. Quan es tracti d'un vicepresident o vicepresidenta de l'entitat per tal 

d'actuar com a representat de la mateixa per impossibilitat manifesta del 

president o presidenta per exercir la seva representació, que segons els estatuts 

vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General de l'Esport, 

pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el 

Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, haurà d'acreditar-

se mitjançant certificació conforme és l’actual vicepresident/a de la entitat, 

signada pel secretari i amb el vist i plau del president, en paper de l'entitat i 

segellat, en la que es farà constar la seva condició i el seu DNI. 



                                           

 
 

FEDERACIÓ CATALANA DE RUGBY 

 
 

Av. Josep Tarradellas, 40, 08029 Barcelona,  Spain. Tel. 34 934 392 019  Fax 34 934 397 753 NIF Q-5855007-J 

 

CAPÍTOL SEGON   

De la junta electoral 

 

  

   8. Composició i funcions 

  9. Requisits per a  ser membre de la junta electoral 

 10. Procediment d’elecció 

 11. Constitució de la Junta Electoral 

12. Elecció del president i del secretari de la Junta       

Electoral 

 13. Funcionament intern de la Junta Electoral 

 

 

Article 8è - Composició i funcions 

 

8.1. La junta electoral estarà formada per tres membres titulars i tres de 

suplents. 

 

8.2. La junta electoral té les següents funcions: 

 

a) Aprovar el cens electoral. 

 

b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin. 

 

c) L'admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació. 

 

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

electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa 

electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat 

d'oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d'estar 

presents durant tot el procés electoral. 

 

e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions 

que s'estableixin legalment. 

 

f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la 

celebració d'eleccions i els seus resultats. 

 

Article 9è  - Requisits per a  ser membre de la junta electoral 

 

9.1. El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb 

la condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per 

consanguinitat fins a un tercer grau, i amb la de membre de la junta directiva o 

comissió gestora. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l'electe 

alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el 

càrrec, ha de ser substituït o substituïda pels suplents/es escollits/des. 

 

9.2. Serà requisit per ser candidat a membre de la junta electoral, ser 

membre de ple dret de l’assemblea de la Federació. 
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Article 10è - Procediment d’elecció  

 

10.1. El nomenament dels  membres de la junta electoral es realitza per sorteig 

entre els membres presents de l’assemblea. 

 

Article 11è - Constitució de la junta electoral. 

 

11.1. La junta electoral es constituirà en el termini fixat en el calendari electoral 

aprovat per l’assemblea i romandrà en actiu fins que finalitzi el procés electoral. 

La junta electoral actuarà en els locals de la Federació, o on es designi. 

 

11.2. Els elegits/des com a titulars o suplents/tes per formar la junta electoral 

si es neguessin a prendre possessió o exercir el seu càrrec, de manera que no es 

pogués constituir aquest òrgan electoral, han de ser substituïts/des pels 

membres que designés la junta directiva o, si es procedent, la comissió gestora 

sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se’n poguessin derivar. 

 

Article 12è - Elecció del president i del secretari de la junta electoral. 

 

12.1. En l’acte de constitució la junta electoral, els seus membres escolliran un 

president o presidenta, actuant com a secretari o secretaria el que ho sigui de la 

Federació que tindrà veu però no vot, i que ha d’estendre acta de totes les 

reunions i dels acords que adopti la Junta Electoral amb el vist i plau del 

president o presidenta establiran el criteri per a  la substitució en cas d’absència 

d’algun dels seus membres. 

 

Article 13è - Funcionament intern de la junta electoral 

 

13.1. La junta electoral serà convocada pel seu president, ja sigui per pròpia 

iniciativa o a petició de dos dels seus membres, i es considerarà vàlidament 

constituïda amb l’assistència de dos dels seus membres amb dret a vot, sempre i 

quan un dels dos sigui el president. Serà necessària la presència del secretari per 

tal d’aixecar l’acta. De cadascuna de les seves reunions haurà d’aixecar-se acta, 

la qual signaran tots els seus components presents. 

 

13.2. Els acords de la junta electoral es portaran a terme, per votació d’entre 

els seus membres amb dret a vot, per majoria dels assistents. En cas d’empat, 

el vot del president tindrà caràcter diriment. Els acords de la junta electoral 

seran executius immediatament, malgrat que siguin recorreguts o impugnats per 

les parts. 

 

13.3. Els acords de la junta electoral es notificaran immediatament de la seva 

adopció mitjançant telegrama o fax o qualsevol altre mitjà que deixi constància 

de la seva recepció, sense perjudici que, amb posterioritat, es trameti el text 

íntegre i en original. La junta electoral es dissoldrà un cop hagi finalitzat 

totalment el procés electoral, incloses les resolucions d’eventuals reclamacions o 

de recursos interposats. 
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CAPÍTOL TERCER  

Elecció a membres de la Junta directiva. 

 

 

  14. Composició de la junta directiva. 

  15. Convocatòria d’eleccions. 

  16. Sistema d’elecció. 

  17. Candidatures. Requisits i procediments. 

  18. Avals de les candidatures. 

  19. Procediment de votacions. 

  20. Publicació i proclamació dels resultats. 

   

 

Article 14è - Composició de la junta directiva 

 

14.1. La junta directiva és l’òrgan de gestió i d’administració de la FCR i 

d’execució dels acords de les seves assemblees generals. 

 

14.2. La junta directiva de la FCR estarà formada per un mínim de 12 i un 

màxim de 20 membres i es composa dels següents càrrecs: 

 

 - el president o presidenta, que és el o la de la Federació 

 - un vice-president o vice-presidenta primer 

 - un vice-president o vice-presidenta segon 

 - un vice-president o vice-presidenta tercer 

 - un secretari o una secretaria 

 - un tresorer o una tresorera 

 - com a mínim sis vocals fins a completar el nombre mínim de membres de 

la junta directiva. 

 

Article 15è - Convocatòria d’eleccions  

 

15.1. La convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de la junta directiva de la FCR 

s'ha de dur a terme mitjançant acord de l'assemblea general. 

 

15.2. Les convocatòries s'han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels 

membres que integren l’assemblea i han d'indicar la data, l'hora i el lloc de 

realització de l'assemblea, i l'ordre del dia, i s'han d'anunciar en el tauler d’anuncis i 

la web federativa i com a mínim en una publicació diària d'àmbit català. 

 

15.3. Entre el dia en què es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia 

de la celebració ha de transcórrer un mínim de trenta dies naturals i un màxim 

de quaranta-cinc. 

 

15.4. A l'ordre del dia constaran -com a mínim- les qüestions següents: 

  

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

  

b) La proposta de reglament i de calendari electoral i el cens electoral. 

 

c) El nomenament de la junta electoral, que ha d'estar integrada per tres 

membres titulars i tres de suplents. El nomenament dels membres de la 
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Junta Electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de 

l'assemblea. 

 

15.5. A l'acord de convocatòria d'eleccions s’han d'incloure, com a mínim, els 

punts següents: 

 

 a) Termini per a la constitució de la junta electoral escollida. 

b) La fixació de la data i el lloc de la celebració de l'acte electoral i el 

calendari electoral.  

 c) El reglament electoral. 

 

Article 16è - Sistema d’elecció 

 

16.1. La Federació realitzarà les seves eleccions a membres de la junta directiva a 

través del sistema de candidatures tancades. 

 

Article 17è - Candidatures. Requisits i procediments 

 

Requisits 

 

17.1. Les persones que vulguin presentar-se a membre de junta directiva 

hauran de formar part d’una candidatura tancada. 

 

17.2. A la candidatura ha de figurar la relació dels seus components o 

Componentes acompanyats dels càrrecs als què es presenti cadascú, al 

capdavant de la qual hi ha d'haver un president o presidenta. No poden 

incorporar-se a la nova junta directiva posteriorment a la seva elecció i durant la 

primera meitat del seu mandat, aquells membres de la junta directiva que no 

dimiteixin abans del procés electoral, els membres de la junta electoral o els de 

la comissió gestora. 

 

17.3. Per a poder ser candidat a president o membre de la junta directiva és 

necessari complir els requisits següents: 

 

 1) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya. 

 2) Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils. 

3) No trobar-se sotmès al compliment d’una sanció d’inhabilitació dictada 

per  l’òrgan competent, Ni haver incorregut en cap sanció d’inhabilitació 

dictada per un òrgan competent.  

 

17.4. A cada candidatura tancada s’haurà d’adjuntar-hi fotocòpia del DNI de 

cadascun dels seus membres. A més hi haurà de constar: 

 

- El nom i cognoms dels candidats. 

- La signatura original de tots ells, conforme accepten expressament 

formar part de la candidatura. 

- El càrrec de president encapçalarà la candidatura. 

 

17.5. Les candidatures han d’incloure com a mínim un nombre de candidats no 

inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles, es a dir 8 persones. 

 

17.6. Cap candidat podrà formar part de més d’una candidatura.  
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Procediment 

 

17.7. Les candidatures, hauran de presentar-se a la secretaria de la Federació 

en els terminis que s’assenyalen en el calendari electoral. 

 

17.8. La junta electoral disposarà del termini que fixi el calendari electoral per 

tal de resoldre l’admissió o rebuig de candidatures, d’acord amb la normativa 

aplicable. 

 

17.9. L’admissió o no de les candidatures serà comunicada directament als 

interessats. També es publicarà immediatament al tauler d’anuncis i a la web de 

la Federació. 

 

17.10. A les candidatures no acceptades caldrà justificar els motius que ho hagin 

determinat. En cap cas els recursos que es presentin podran suspendre el procés 

electoral. 

 

17.11. Quan el president o altres membres de la junta directiva es presentin a la 

reelecció, hauran de cessar del seu càrrec abans d’iniciar-se el termini de 

presentació de candidatures. 

 

17.12. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura tancada, no 

es realitzarà l’acte de 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 o la secretaria general, o la persona delegada, faci la proclamació del 

nou president o presidenta i la junta directiva, i ho comuniqui el Registre 

d'Entitats Esportives i a la UFEC. 

 

Article 18è.- Avals de les candidatures. 

 

18.1. Les candidatures han d'estar avalades per un nombre d'assembleistes que 

representi, almenys, el deu per cent dels vots de l'Assemblea General. 

 

18.2. Cap assembleista pot avalar ni proposar més d'una candidatura. 

 

18.3. L’aval s’acreditarà amb la signatura d’un document que portarà la 

capçalera original de l’entitat, el segell i les dades de la mateixa en el qual 

s’expressarà la voluntat de recolzar al candidat, acompanyat de fotocòpia del 

DNI de l’avalador i firma original del president de l’entitat, o de la persona que 

n’ostenti la representació legal. 

 

Article 19è - Procediment de votacions 

 

Votacions dintre del marc d’una Assemblea 

 

19.1. El dia fixat en el corresponent calendari electoral se celebrarà l’assemblea 

general, on cal que assisteixin la majoria dels seus membres; si no fos així, 

tindrà lloc, en segona convocatòria, mitja hora més tard de l’assenyalada per a 

la primera, i serà vàlida sigui quin sigui el número d’assistents. 

 

19.2. L’assemblea serà presidida per els membres presents de la junta 

electoral, el secretari de la FCR i els interventors designats per les candidatures. 

Actuarà de president de l’assemblea el que ho sigui de la Junta Electoral. 
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19.3. Cada candidatura acceptada podrà designar un sol interventor durant el 

procés electoral. 

 

19.4. La mesa electoral podrà ser assistida per l’assessor jurídic de la FCR, si 

fos nomenat. 

 

19.5. Arribada l’hora assenyalada per a la celebració de l’assemblea general es 

comprovarà si concorre o no la majoria exigida per a  la primera convocatòria. 

 

19.6. Si hi fos, el president de la mesa declararà oberta la sessió i permetrà 

l’entrada de tots els membres de la assemblea general que ho desitgin, sempre 

que es produeixi abans d’iniciar-se la votació. 

 

19.7. Si no existís el quòrum d’assistència exigit en primera convocatòria, 

s’autoritzarà l’entrada de representants fins l’hora establerta per a  la segona, en 

la qual es declararà vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre 

d’assistents. 

 

19.8. Oberta la sessió pel president, la mesa procedirà a cridar als membres de 

l’assemblea, per orde alfabètic, i els interessats acudiran a dipositar el seu vot, 

prèvia identificació davant el secretari, mitjançant l’exhibició del seu DNI, 

passaport o carnet de conduir. 

 

19.9. Complert aquest tràmit, el votant lliurarà la seva papereta al president de 

la mesa, el qual la introduirà a l’urna. 

 

19.10. Finalitzada la votació dels presents, faran el mateix els membres de la 

mesa amb dret a fer-ho, corresponent en primer lloc al secretari i, en últim, al 

president. 

 

Votacions fora de l’Assemblea 

 

19.11. El dia fixat en el corresponent calendari electoral es portarà a terme la 

jornada electoral de votacions, dins de l’horari que s’estableixi en el calendari 

electoral. 

 

19.12. L’acte serà presidit per els membres presents de la junta electoral, el 

secretari de la Federació i els interventors designats per les candidatures.  

 

19.13. La mesa electoral estarà presidida pel president de la Junta Electoral el 

qual tindrà tots els drets que corresponen al càrrec. 

 

19.14. El votant lliurarà la seva papereta al president de la mesa, el qual la 

introduirà a l’urna, una vegada hagi comprovat la identitat del votant i la seva 

inclusió en el cens.  

 

19.15. Finalitzada la votació dels presents, faran el mateix els membres de la 

mesa amb dret a fer-ho, corresponent en primer lloc al secretari i, en últim, al 

president. 

 

 

 

 

Escrutini 
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19.16. Finalitzada la votació, no es permetrà cap exercici de vot i es donarà inici 

a l’escrutini i  el recompte de vots i la candidatura que assoleixi la majoria dels 

vots vàlidament emesos serà proclamada com la nova junta directiva de la 

Federació. 

 

19.17. Es considerà  vots nuls, aquelles paperetes que estiguin ratllades i tinguin 

esmenes de qualsevol tipus, anotacions i al·lusions personals, així com aquelles 

que estiguin trencades, exceptuen el cas de que es trenqués al  moment d’obrir 

el sobre. 

  

19.18. També seran nuls aquells vots que continguin mes d’una papereta però 

de diferent candidatura. Pel contrari seran vàlids aquells vots que continguin 

varies paperetes del mateix candidat. 

 

19.19. Es consideraran  vots en blanc, aquells sobres que no continguin papereta 

o be que continguin la papereta especifica en blanc. 

  

19.20. En cas que hi hagi empat en la votació, es farà una nova elecció set dies 

després al mateix lloc, a la mateixa hora i en les mateixes condicions, sense 

necessitat de convocatòria prèvia. 

 

19.21. Si persisteix l’empat, es faran el mateix dia i lloc tantes votacions com 

calguin fins aconseguir el desempat. 

 

Article 20è- Publicació i proclamació dels resultats 

 

20.1. Efectuats els recomptes de vots, la junta electoral, mitjançant el seu 

president, farà pública  la candidatura guanyadora. 

 

20.2. L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la 

Junta Electoral s'ha de comunicar, mitjançant certificació, dins els tres dies 

següents, a les candidatures presentades, al Registre d'entitats Esportives de la 

Generalitat de Catalunya, i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. 

 

Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es podran interposar 

els recursos previstos a l’article 61 dels estatuts de la Federació. 

 

 

CAPÍTOL QUART 

Recursos. 

 

Totes les reclamacions davant la junta electoral han de fer-se en un termini màxim 

de tres dies hàbils després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació, i la 

resolució de la junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els tres dies hàbils 

següents. 

 

Les impugnacions es realitzaran mitjançant escrit a la junta electoral, fent constar 

el nom, les circumstàncies i les causes raonades de la impugnació. 

 

Contra els acords de les juntes electorals de les federacions pot interposar-se 

recurs ordinari davant el Tribunal Català de l'Esport en un termini de tres dies 

hàbils, la resolució del qual exhaureix la via administrativa. 
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CAPÍTOL CINQUÈ 

Disposicions finals 

 

Disposicions final 

 

El present reglament electoral entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovat 

per l’assemblea de la FCR. 

 

Barcelona, 9 de desembre de 2021 

 

 

 

 El President de la FCR        El Secretari de la FCR 

 

 

 

 

 


