Federació Catalana de Ciclisme
Preàmbul
Els actuals Estatuts de la FCC van ser aprovats en assemblea extraordinària el 23/9/1995 i posteriorment
modificats en assemblea el 15/3/1997, el 12/3/2006 i el 15/5/2010.
Amb l’entrada en vigor del Decret 58/2010 de 4 de maig de 2010 de les entitats esportives de Catalunya,
modificat parcialment pel Decret 55/2012 de 29 de maig de 2012, la FCC ha d’adaptar els seus Estatuts a les
prescripcions de l’esmentat Decret abans del 2 de juny de 2013.
Els Estatuts de la Federació Catalana de Ciclisme consten de 101 articles, repartits en 10 títols
El tractament en gènere en masculí només és a efectes de redactat, no té valor excloent, qualsevol càrrec o
atribució està a l’abast d’ambdós sexes.
La proposta de modificació dels Estatuts actuals, que es somet a l’aprovació de l’assemblea, inclou aquestes
adaptacions i altres ampliacions complementàries que es resumeixen en un document annexat al final de
l’articulat.
ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CICLISME
TÍTOL 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ
CAPÍTOL 1. Àmbit funcional. Denominació, finalitat esportiva bàsica i domicili social.
Art. 1 La Federació Catalana de Ciclisme és una entitat privada d’interès públic i social, dedicada a la promoció,
la gestió, la coordinació i l’organització de la pràctica de l’esport del ciclisme dins l’àmbit de Catalunya,
constituïda bàsicament per associacions i/o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense
afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica del ciclisme, com també per
esportistes, tècnics, àrbitres o altres representants de persones físiques.
Art. 2 La Federació Catalana de Ciclisme és una entitat amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar
plena.
El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la Federació Catalana de Ciclisme.
La Federació Catalana de Ciclisme depèn, en matèria disciplinària i competitiva, en competicions oficials a nivell
estatal i internacional, respectivament, de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme i la Unió Ciclista
Internacional. No obstant això, en matèria disciplinària i competitiva dins l’àmbit de Catalunya, la Federació
Catalana de Ciclisme aplicarà la normativa emanada de la Generalitat de Catalunya, la d’aquests estatuts i la que
la pròpia Federació dicti per al seu desenvolupament.
Art. 3 El domicili de la Federació Catalana de Ciclisme és al passeig de la Vall d’Hebron, n. 185 – 201, 08035
Barcelona, el qual es pot traslladar per acord de l’Assemblea General.
La seva ubicació haurà de ser necessàriament la més propera al domicili de l’òrgan central de la Generalitat de
Catalunya competent en matèria d’esports.
Art. 4 Són competències de la Federació Catalana de Ciclisme les següents accions:
a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de l’esport ciclista a
Catalunya en totes les seves disciplines i especialitats esportives.
b) Ordenar, qualificar, i autoritzar les competicions oficials en l’àmbit territorial de Catalunya. Organitzar els
campionats nacionals de Catalunya.
c) La prevenció, control i repressió del dopatge en el ciclisme.
d) La prevenció, control i repressió de la violència en el ciclisme.
e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en el ciclisme.
f) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques que configuren l’ens
federatiu.
g) La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la federació.
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h) La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats esportives amb altres
federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat espanyol com internacionalment, i la tutela de les
competicions i activitats oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al territori de Catalunya, en
coordinació i col·laboració amb la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC)
i) L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions catalanes de la disciplina
corresponent, així com la preparació necessària.
j) L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, de l’esport d’elit i
d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva continuada dels esportistes.
k) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i universitari.
l) Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors, àrbitres, jutges i altres, i/o els
comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions
federades amb esportistes professionals.
m) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions oficials en l’àmbit de
Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan
compleixin els requisits establerts legalment.
n) El control, en primera instància, dels processos electorals de la federació.
o) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
p) Vetllar pel compliment de les normatives tècniques vigents que afecten les competicions federades.
q) Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions esportives de tota mena per al
foment i desenvolupament de l’activitat física i la pràctica esportiva.
r) Supervisar que s’acompleixin, i validar en el seu cas, les condicions d’admissió per a les noves associacions
esportives o clubs que sol·liciten afiliar-se a la Federació, d’acord amb el que preveuen els presents Estatuts.
s) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les disciplines i especialitats
esportives previstes.
La Federació Catalana de Ciclisme podrà realitzar aquestes funcions en col·laboració amb l’administració
esportiva de la Generalitat de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Art. 5 La modalitat esportiva de la Federació Catalana de Ciclisme és el ciclisme i les seves disciplines son:
Ciclisme en carretera, Ciclisme en Pista, BTT (Ciclisme en bicicleta tot terreny, mountain bike o bicicleta de
muntanya), BMX (Bicicròs, Freestyle), Trial (Bike trial), Ciclocròs, Cicloturisme (Ciclisme per a tots), Ciclisme
artístic en sala (Indoor Cycling), Paraciclisme (Ciclisme adaptat).
Cada una d’aquestes disciplines té les especialitats que defineix la Unió Ciclista Internacional i les que pugui
promoure la mateixa Federació, que estaran desenvolupades a la seva normativa tècnica.
CAPÍTOL 2. Àmbit personal
Art. 6 Queden sotmesos a la disciplina, als reglaments i a aquests estatuts de la Federació Catalana de Ciclisme,
els esportistes, els directius de la Federació, els directors esportius i delegats, els àrbitres i cronometradors, els
tècnics i qualsevol persona o entitat afiliada a aquesta federació.
Art. 7 Les entitats federades a la Federació Catalana de Ciclisme, a més dels seus propis estatuts o reglaments de
règim intern, es regiran pels estatuts i reglaments de la Federació en qüestions de competència federativa.
Art. 8 En les qüestions relatives a l’actuació, l’organització i el funcionament, la Federació Catalana de Ciclisme
es regirà pel següent:
a) Per la legislació de la Generalitat de Catalunya que resulti aplicable.
b) Pels presents estatuts.
c) Pels reglaments que despleguin els estatuts.
d) Pels acords de l’Assemblea i d’altres òrgans de govern.
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e) Pels estatuts i reglaments de les federacions espanyola i internacional en totes les competicions oficials dins
els àmbits estatal o internacional que siguin aplicables.
No han de ser vàlides les disposicions que en contradiguin una altra de rang superior.
CAPÍTOL 3. Àmbit territorial
Art. 9 La Federació Catalana de Ciclisme desenvoluparà plenament les seves funcions dins del territori de
Catalunya amb subjecció al marc legal i reglamentari de l’esport català.
Art. 10 La Federació Catalana de Ciclisme s’organitzarà territorialment, per al seu millor desenvolupament i
gestió, d’acord amb les necessitats pròpies del ciclisme català de la manera establerta en el Títol IV, i
s’acomodarà en el que calgui a la divisió territorial establerta per la Generalitat de Catalunya.
CAPÍTOL 4. Règim jurídic.
Art. 11 Els actes i acords que adopti la Federació Catalana de Ciclisme en l’àmbit de la seva competència han de
ser, si no s’hi disposa una altra cosa, d’obligat compliment a partir de l’endemà de la seva notificació o
publicació en els termes establerts en els presents estatuts.
Art.12 El compliment de les finalitats de la Federació Catalana de Ciclisme es realitzarà mitjançant l’actuació
dels seus òrgans de govern. Per a la millor execució de les seves finalitats comptarà amb els òrgans
col·laboradors previstos en el Títol V d’aquests estatuts, i comissions específiques que es puguin crear, els quals
dependran directament de la Junta Directiva, així com l’elaboració de reglaments interns per al desenvolupament
de les disposicions d’aquests Estatuts.
TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I DE REPRESENTACIÓ DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
CICLISME
CAPÍTOL 1. Òrgans de govern
Art. 13 Són òrgans de govern, i de representació de la Federació Catalana de Ciclisme:
a) L’Assemblea General
b) La Junta Directiva
La Federació Catalana de Ciclisme podrà constituir tots els comitès i altres òrgans complementaris que es
considerin oportuns, tant els que responen al desenvolupament d’un sector de l’activitat esportiva com els que
atenen el funcionament de col·lectius o estaments integrants de la corresponent federació.
CAPÍTOL 2. Assemblea General
Art. 14 L’assemblea general és l’òrgan superior de govern i representació de la Federació, constituït amb criteris
de representació democràtica, i els seus acords són vinculants per als membres afiliats i adherits.
Són membres afiliats aquells clubs, associacions i agrupacions esportives inscrites al Registre d’entitats
esportives de la Generalitat de Catalunya que hagin complert tots els requisits federatius adients.
Són membres adherits aquells clubs, associacions i agrupacions esportives que, havent sol·licitat la seva afiliació
a la Federació Catalana de Ciclisme, es trobin en tràmit d’inscripció al Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat o pendents de complir els requisits necessaris per ser considerats membres de ple dret dins l’ens
federatiu.
Aquests hauran de figurar inscrits administrativament i complir els requisits federatius en un termini màxim d’un
any o una temporada esportiva; en el cas contrari, perdran la seva qualitat d’adherits. Si assoleixen la condició
d’afiliats dins el termini fixat, el temps en què hagin tingut la qualitat d’adherits computarà a l’efecte d’antiguitat
per poder ser considerats membres de l’assemblea general.
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Les seccions esportives de les entitats de caire no esportiu constituïdes legalment han de ser, en tot cas, membres
adherides quan estiguin adscrites al Registre d’entitats esportives de la Generalitat.
Art. 15
1. Tots els membres de l’assemblea tenen veu i vot. Els membres de l’assemblea general, llevat del president, a
l’efecte d’exercir el seu dret a vot a l’assemblea, han d’haver participat, com a mínim, en una competició o prova
del calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de
convocatòria de l’assemblea.
2. Atenent el nivell esportiu adquirit i/o el volum d’esportistes federats s’establirà una ponderació de vot més
àmplia per a determinades entitats esportives. Ostentaran el vot doble aquells membres que en la seva condició
d’afiliats a la Federació Catalana de Ciclisme reuneixin algun dels següents requisits, adquirits a l’exercici anual
anterior:
- Un nombre mínim de 50 llicències federatives
- Organització de 3 activitats ciclistes federades.
- Equip de competició inscrit a la federació
- Escola homologada de ciclisme.
Aquesta ponderació de vot no serà aplicable en el supòsit de l’elecció de membres de la junta directiva i en el
supòsit del vot de censura.
3. El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable
4. Els membres de la junta directiva que no siguin membres de l’assemblea general poden assistir-hi amb dret a
veu però sense vot.
Art. 16 Composició
La composició de l’assemblea general serà la següent:
a) El president de la federació esportiva catalana.
b) Les entitats establertes a l’article 1 en els termes regulats a l’article 15, sempre que constin inscrites al Registre
d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d‘afiliació mínima d’un any. Les entitats privades no esportives han
de tenir adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir una antiguitat d ‘afiliació
mínima d’un any.
La representació de les entitats esportives recau en el president, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir
la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats
esportives com a membre de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li
permetin actuar en representació de l’entitat.
La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit
amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la secció esportiva, sempre que
aquest consti degudament inscrit en el Registre 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.
Art. 17 Competències
Corresponen a l’Assemblea General les següents competències amb caràcter general:
a) Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut.
b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic.
c) Aprovar el pressupost de l’exercici següent.
d) Aprovar el pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial. Les modificacions puntuals del calendari
esportiu no necessiten la convocatòria d’una nova assemblea general.
e) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i calendari electoral i escollir
els membres de la junta electoral.
f) Elegir els membres, respectant el principi de paritat, que han de formar part de la junta directiva o, si no en
tenen, el president i ratificar els nomenaments provisionals a què fa referència aquest decret.
g) Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a l’assemblea.
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h) Resoldre les propostes que les entitats esportives afiliades vulguin presentar a l’assemblea, sempre que tinguin
el recolzament del 10% del total d’assembleistes i es presentin per escrit dins del termini de 15 dies naturals
anteriors a la data de celebració de l’assemblea.
i) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.
j) Aprovar el vot de censura.
k) Fixar el preu de les llicències.
l) Establir les quotes de les targetes recreatives o de serveis.
m) Establir les quotes anuals d’afiliació i les possibles quotes extraordinàries o derrames.
n) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels béns o prendre diners en préstec, el valor dels quals superi el
25% del pressupost anual de l’exercici. Caldrà també informe preceptiu favorable de l’Administració esportiva de
la Generalitat.
o) Proposar la incorporació o segregació d’alguna disciplina esportiva o la fusió amb una altra federació.
p) Dissoldre la federació.
q) Totes les que necessitin, per la seva gran transcendència, l’aprovació de l’assemblea general.
Art. 18 Constitució
Les assemblees generals es constitueixen vàlidament en primera convocatòria si concorre la majoria dels seus
membres. En segona convocatòria es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre d’assistents. La
convocatòria de les assemblees generals ha de fixar que entre la primera i la segona convocatòria han de
transcórrer 30 minuts com a mínim.
Art. 19 Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
a) Són ordinàries les assemblees generals que convoqui la Federació Catalana de Ciclisme anualment per
conèixer i decidir sobre les matèries que se citen als apartats a), b), c), d), k) i m) de l’article anterior.
L’assemblea ordinària ha de realitzar-se necessàriament dins els sis mesos naturals següents a la acabament de
l’exercici.
b) Són extraordinàries la resta d’assemblees generals que es convoquen.
Art. 20 Convocatòria
1. La convocatòria de les assemblees s’ha de fer per acord de la junta directiva, a iniciativa del president o a
petició dels membres afiliats que representin un nombre no inferior al 15% del total de membres de l’assemblea.
En aquest últim cas, des del dia en què la junta directiva rebi la sol·licitud i la convocatòria no poden passar més
de 15 dies naturals.
Si no es convoca l’assemblea general, l’Administració esportiva de la Generalitat, prèvia petició de la part
interessada, o bé d’ofici, ha de requerir a l’òrgan competent de la federació que la dugui a terme. El fet que
l’òrgan competent no procedeixi a la convocatòria en el termini de 15 dies naturals, després que li ho requereixin,
faculta l’Administració esportiva de la Generalitat per convocar directament els membres de l’assemblea i a
adoptar tots els acords que esdevinguin necessaris. La previsió anterior s’entén amb independència de les
responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar de l’omissió esmentada.
2. Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva realització han de transcórrer com a mínim trenta dies naturals, i
un màxim de 40 excepte en les assemblees que convoquin processos electorals, en què caldrà atenir-se al que
disposa el Títol III d’aquests estatuts.
3. Les convocatòries s’han de fer mitjançant un escrit adreçat a cada membre 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 pàgina web de la federació.
La informació en quant a les matèries que són objecte de l’assemblea general s’ha de posar a disposició dels
membres a la seu de la federació i de les representacions o delegacions territorials, si n’hi ha, des de la
convocatòria de l’assemblea general.
4. A més dels temes inclosos en l’ordre del dia de la convocatòria, els membres de l’assemblea general podran
proposar la inclusió de temes nous i adoptar-hi acords, sempre que es compleixin les garanties següents:
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a) S’aprovi el debat i votació per majoria de tots els membres de l’assemblea general.
b) Es tracti d’assumptes amb caràcter urgent.
c) S’adoptin els acords per una majoria qualificada de 2/3 dels membres presents.
Art. 21 Els acords de les assemblees generals s’han d’adoptar per majoria dels vots presents en el moment de la
votació, a excepció d’aquells acords en què els estatuts hagin previst una majoria qualificada, que en cap cas pot
ser superior als 2/3 dels vots dels membres presents a l’assemblea general i que en cas de dissolució de la
federació ha de representar més del 50% dels membres de ple dret.
En aquells assumptes que la junta directiva cregui convenient, serà possible establir un procediment de vot per
correu postal o electrònic, llevat dels supòsits d’eleccions a junta directiva i de vot de censura, tal i com disposen
els articles 44.2 i 49.5 d’aquests estatuts. El procediment per exercir el dret de vot per correu postal o electrònic
es desenvoluparà en el reglament consultiu o bé electoral pertinent, que serà prèviament aprovat per junta
directiva.
Art. 22 Les votacions, llevat dels supòsits amb determinació específica, es podran realitzar de paraula, per escrit o
mitjançant vot secret per escrit, segons ho determini el president a petició d’algun membre de l’assemblea.
Art. 23 El president ha de presidir l’assemblea general i pot estar acompanyat per la resta de components de la
junta directiva de la federació. Ha d’actuar com a secretari de l’assemblea general
el secretari de la junta directiva de la federació o qui el substitueixi, que ha d’estendre l’acta corresponent. El
president, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar la paraula, fixar els torns màxims
d’intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre de la reunió. Si es produeixen
circumstàncies que alteren de manera greu l’ordre o que impossibiliten la realització o continuïtat de l’assemblea
general, la pot suspendre. En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l’assemblea general la data de reinici, que
tindrà lloc en un termini no superior a 15 dies naturals.
Art. 24 A totes les assemblees es procedirà, en primer lloc, al recompte dels membres presents.
Art. 25 L’acta la pot aprovar la mateixa assemblea o la poden aprovar per delegació els interventors que, en un
nombre de dos, hagi designat la mateixa assemblea general, en un termini màxim de trenta dies naturals. Els
interventors han de signar l’acta juntament amb el president i el secretari, acta de la que se n’informarà als
membres de l’assemblea.
CAPÍTOL 3. Junta Directiva
Art. 26 La junta directiva és l’òrgan de govern, de gestió i d’administració de la Federació Catalana de Ciclisme
que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la federació i gestionar el seu
funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’assemblea general.
Son competències de la junta directiva:
a) estudiar i redactar la documentació i les propostes que s’hagin de sotmetre a aprovació de l’assemblea general
b) la convocatòria de les assemblees generals i extraordinàries
c) l’admissió d’entitats afiliades
d) l’aprovació de les normatives tècniques vigents que afecten les competicions i activitats federades
e) establir els procediments administratius per a la gestió federativa així com les obligacions financeres
corresponents, a excepció de les especificades en els apartats k), l), m) del article 17 dels presents estatuts.
f) l’aprovació, a proposta del president, de la constitució d’una comissió executiva que garanteixi la gestió diària
de la federació.
Art. 27 Composició
La junta directiva estarà formada per 18 membres, que es distribuiran de la manera següent:
a) El president de la federació
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b) Quatre vicepresidents, anomenats de major a menor grau
c) El secretari
d) El tresorer
e) Un nombre d’onze vocals
Les funcions de cada membre de la Junta Directiva han de ser les que determinen els presents estatuts, així com
les funcions que pugui encomanar la mateixa junta, sense contradir el que disposen aquests estatuts.
Els acords de la junta directiva s’adoptaran per majoria simple de membres assistents.
En cas d’empat en els acords presos per la junta directiva, el vot del president tindrà caràcter diriment.
Els càrrecs tindran una durada de quatre anys i la seva renovació és total. Cessaran la seva actuació
voluntàriament o per qualsevol altra de les causes previstes a l’Article 32 d’aquests estatuts. Les
vacants que es produeixin han de ser cobertes de la manera prevista en aquests estatuts.
Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació econòmica a favor de determinats membres
de la junta directiva, sempre que s’acordi i es quantifiqui expressament a l’assemblea general. La compensació
econòmica, que sempre serà limitada, no es pot satisfer en cap cas amb càrrec a les subvencions públiques que
rebi la federació. A aquest efecte, la federació informarà d’aquests acords de l’assemblea general a
l’Administració esportiva de la Generalitat.
Art. 28 Vicepresidència
Les persones delegades territorials formaran part de la junta directiva ocupant el càrrec de la vicepresidència.
Un vicepresident, per ordre de grau, ha de substituir el president en cas d’absència vacant o malaltia. En cas
d’impossibilitat de les persones vicepresidentes d’ocupar aquest càrrec, la substituirà la persona membre de la
junta de més edat.
Art. 29 Delegació de funcions
La junta directiva pot delegar algunes de les seves funcions de gestió administrativa i/o esportiva en una comissió
executiva designada en el seu si, per gestionar la federació en l’interval existent entre cada reunió de junta
directiva.
La comissió estarà formada per cinc membres de la junta directiva, es reunirà sempre que la convoqui el
president i adoptarà els acords per consens. Els acords adoptats podran ser revocats per la junta directiva.
Art. 30 Convocatòria de les reunions de junta directiva
La convocatòria de les juntes ha de respectar les normes següents:
1. La convocatòria de les reunions de la junta directiva és una atribució del president. S’ha de celebrar una reunió
per trimestre com a mínim. Els membres de la junta directiva, en nombre d’un terç, també tenen la facultat de
poder exigir la convocatòria, que en aquest cas s’ha de convocar en els 5 dies següents a la petició i celebrar en
un termini no superior als 15 dies des de la petició. En cas que no es convoqui dins del termini marcat, pot
convocar la reunió el membre de la junta directiva de més edat dels sol·licitants.
2. Per constituir la junta directiva és necessari que hi assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la
componen i els acords s’han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del president és diriment en cas
d’empat.
3. Els membres de la junta directiva poden exigir que en l’acta quedi reflectit el vot en contra que puguin emetre
contra un acord i la seva explicació succintament.
Art. 31 Adopció de decisions urgents
1. Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi garantida en tot cas l’autenticitat dels que
intervenen en l’adopció de les decisions, la junta directiva pot adoptar els seus acords per correu electrònic, fax,
videoconferència i mitjans tècnics anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent acta es redacta junt amb els
justificants de fax, correus electrònics o suports corresponents.
2. Aquesta possibilitat és extensible a la resta d’òrgans complementaris de què disposi la junta directiva.
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Art. 32 Cessament de la junta directiva i dels seus membres
1. S’entén que el cessament de la junta directiva es produeix per les causes següents:
a) Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% dels membres, i també si s’arriba a
aquest percentatge per cessament o dimissió de forma individualitzada.
b) Aprovació del vot de censura que preveu aquest Decret.
c) Per finalització del mandat.
2. En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per presentar-se com a
candidats a les eleccions caldrà atenir-se al que disposa l’article 81.3. del Decret 58/2010 de 4 de maig de les
entitats esportives de Catalunya modificat pel Decret 55/2012 de 29 de maig.
Art. 33 Previsió de cobertura de vacants a la junta directiva.
a) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la junta directiva, però no el president, aquest darrer ha
d’acordar la designació, per cooptació, dels càrrecs corresponents, decisió que s’ha de ratificar durant la primera
assemblea general que celebri la federació.
b) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la junta directiva, incloent el president, correspon als
membres no afectats la designació per cooptació, decisió que també s’ha de ratificar durant la següent assemblea
general que celebri la federació.
c) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la junta directiva, l’assemblea general ha d’escollir una
comissió gestora amb la finalitat d’administrar transitòriament la federació i convocar i celebrar noves eleccions
en un termini màxim de 3 mesos.
3. Les vacants que es proveeixen transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho són només durant el
temps que resti de mandat en el càrrec i sense que la designació alteri el temps natural del mandat.
4. En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d’un membre amb el
mandat temporalment suspès, el mandat del designat per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la
suspensió, sense que pugui excedir el mandat natural del substituït.
Art. 34 Suspensió temporal de funcions
La suspensió temporal de les funcions dels membres de la junta directiva es produeix per les causes que
s’estableixen en els estatuts i, en tot cas, per les següents:
a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho aprovi la junta
directiva.
b) Per acord de la junta directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la junta. Aquesta
suspensió ha de ser durant el temps de la instrucció de l’expedient.
c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la junta directiva.
CAPÍTOL 4. Presidència
Art. 35 Elecció i funcions del president
El president l’escull, per un període de 4 anys, l’assemblea general per sufragi lliure, directe, igual i secret, en
una sessió convocada a aquest efecte. No procedeix la votació en el cas de candidatura única.
El president assumeix la representació legal de la federació i executa els acords adoptats per l’assembles general
i, si s’escau per la junta directiva; presideix i dirigeix les sessions que celebrin una i altra i decideix, en cas
d’empat, amb el seu vot de qualitat.
TÍTOL III. PROCEDIMENT ELECTORAL
Art. 36 Elecció dels càrrecs de la junta directiva
1. La junta és elegida per l’assemblea general i tots els seus càrrecs es proveeixen mitjançant sufragi lliure,
directe, presencial, igual i secret entre tots els membres de l’assemblea, per majoria de vots.
2. Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria simple.
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Art. 37 Per poder ser membre de la junta directiva o candidat cal complir, com a mínim, les
condicions següents:
a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
b) Ser major d’edat.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.

.

Art. 38 Convocatòria d’eleccions
1. La convocatòria per a l’elecció dels membres de la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme s’ha de
dur a terme mitjançant acord de l’assemblea general convocada a l’efecte.
2. L’ordre del dia ha de recollir les propostes del procediment que cal seguir per a l’elecció, la del reglament i
calendari electoral i de nomenament de la junta electoral, que ha d’estar integrada per 3 membres titulars i una
llista àmplia de suplents. El nomenament dels membres de la junta electoral es realitza per sorteig entre els
membres presents de l’assemblea general.
3. Entre el dia en què es pren l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la celebració ha de transcórrer un
mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.
Art. 39 Junta electoral
1. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec en el termini que fixi l’assemblea. A
l’acte de constitució han d’escollir el president. Ha d’actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu però
sense vot, el que ho sigui de la federació, i ha d’estendre acta de totes les reunions i acords que prengui la junta
electoral, amb el vistiplau del president.
2. La junta electoral que es constitueix d’aquesta manera ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a la
finalització del procés electoral.
3. El càrrec de membre de la junta electoral és incompatible amb la condició de candidat o de familiar de
candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o
contractuals amb un candidat i amb la del membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es produeix una
incompatibilitat o concorre en l’electe alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir
el càrrec, s’ha de substituir pels suplents escollits.
4. Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la junta electoral es neguen a prendre possessió o
exercir el càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres
que designi la junta directiva o, si s’escau, la comissió gestora.
5. La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a petició de la junta
electoral o dels membres de la junta directiva que restin en els seus càrrecs o de la comissió gestora, a manca
d’això, poden enviar els seus respectius representants per tal de vetllar pel correcte funcionament del procés
electoral. Aquests representants poden estar presents en les deliberacions de la junta electoral.
Art. 40 Funcions de la junta electoral
1. La junta electoral té les funcions següents:
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.
2. La junta electoral ha de facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures formalment proclamades
que així ho sol·licitin.
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Art. 41 Cens electoral
1. El cens per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva l’ha de proclamar la junta electoral.
2. La junta electoral podrà requerir al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, una
certificació amb totes les entitats que s’hi troben inscrites. El requeriment de la junta electoral ha d’anar
acompanyat de la relació d’entitats afiliades a la federació.
Art. 42 Reclamacions i recursos
1. Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de presentar en un termini màxim de 3 dies hàbils
després que s’hagi adoptat l’acord objecte d’impugnació. La resolució de la junta electoral, que és executiva, s’ha
de dictar en els 3 dies hàbils posteriors.
2. Contra els acords de la junta electoral de la Federació Catalana de Ciclisme es poden interposar els recursos
que preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva.
Art. 43 Aspirants
1. 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 dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de
candidatures.
2. En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per presentar-se com a
candidats a les eleccions, cal procedir tal com disposa l’article 33 c) i l’article 46 d’aquests estatuts, en matèria de
constitució d’una comissió gestora.
3. 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.
Art. 44 Votacions
1. La junta electoral controla l’acte de les votacions i, si s’escau, també ho supervisen els interventors designats
pels candidats o pels representants enviats per la Secretaria General de l’Esport o per la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya. La junta electoral aixeca acta un cop finalitzen la votació i el recompte.
2. No s’admeten els vots per correu ni per delegació. Només es pot representar una entitat en els termes
expressats a l’article 16 d’aquest estatuts. En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de més
d’una entitat a l’assemblea general.
3. La Federació Catalana de Ciclisme garantirà que les eleccions a la presidència i a membres de la junta
directiva, així com dels vots de censura, es duguin a terme mitjançant 4 meses electorals, una per cada divisió
territorial segons es determina a l’article 50 d’aquests estatuts. El sistema d’interventors i representants que
preveu l’apartat 1 d’aquest article s’ha d’aplicar a tots els col·legis electorals. A tal efecte, s’entendrà que
l’assemblea general convocada en aquests casos, pel que fa al punt de l’ordre del dia corresponent a les
votacions, es desenvolupa simultàniament en tots i cadascuns dels col·legis electorals previstos a la convocatòria.
Art 45 Mandat dels membres de les juntes directives
La durada del mandat dels membres de les juntes directives és de 4 anys.
Els càrrecs son reelegibles sense cap limitació temporal, llevat del president.
Es limita a dos el nombre màxim de mandats consecutius en què una persona pot ocupar la presidència de la
federació.
La persona elegida com a president ha de cessar en tot tipus d’activitats competitives oficials de caràcter federat
en l’àmbit territorial de la federació.
Art. 46 Comissió gestora
1. En el cas que s’hagi de constituir la comissió gestora, la seva composició ha de ser d’un nombre de membres
no inferior a 5 elegits entre els membres de l’assemblea, respectant el principi de paritat.
2. La comissió gestora ha d’exercir totes les facultats d’administració que corresponen a la junta directiva,
d’acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats
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normals de la Federació Catalana de Ciclisme i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori
màxim de 3 mesos, en el qual ha de convocar i realitzar noves eleccions.
Art. 47 Reglament Electoral
El reglament electoral haurà de regular, com a mínim, les següents qüestions:
a) Explicitar els terminis per:
1. Adjuntar i donar publicitat al cens de membres amb dret a l’Assemblea.
2. Presentar candidatures.
3. El termini d’acceptació i de rebuig per part de la junta electoral de les esmentades candidatures.
b) Indicarà la manera com es poden presentar les reclamacions davant la junta electoral i el recurs contra els
seus acords, tal com estableix l’article 42 d’aquests estatuts.
Art 48 Candidatures
a) Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades amb un nombre de 14 candidats, i
es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de membres de
l’assemblea general que representin, com a mínim, el 10% del total de vots de l’assemblea general, tenint en
compte que tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures. Si només es
presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de
votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta directiva.
b) Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids. Si hi ha empat entre les
candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una nova votació entre les candidatures empatades el setè dia
següent, al mateix lloc i hora i en iguals condicions.
c) Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral i, si s’escau, els
membres de la junta directiva que no hagin cessat, han de constituir una comissió gestora, amb l’únic objectiu
d’administrar la federació i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.
d) Les candidatures han de preveure la posterior incorporació de quatre delegats en representació dels quatre
territoris, seguint l’estructura territorial establerta a l’article 50 d’aquests estatuts.
e) L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la junta electoral s’ha de comunicar mitjançant
certificació, en els tres dies naturals següents a les candidatures presentades, al Registre d’Entitats Esportives de
la Generalitat de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Art. 49 Vot de censura
1. Per tal de poder sol·licitar un vot de censura contra el president de la Federació Catalana de Ciclisme, o contra
la totalitat de la junta directiva o contra qualsevol dels membres, és necessari sol·licitar-ho a través d’un escrit
motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants, per la majoria dels
membres de la mateixa junta directiva o bé, com a mínim, pel 15% dels membres de l’assemblea general.
2. Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la secretaria de la federació, cal constituir, dins del
termini dels 10 dies següents, una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva que en surtin
designats, els 2 primers signants de la sol·licitud i 1 delegat que designi la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, que serà el president.
3. Després que la mesa comprovi l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats en el punt
primer i dins del termini màxim de 5 dies naturals, la junta directiva ha de convocar l’assemblea
general, de manera que tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies naturals ni superior a 20, a comptar des del
dia següent de la convocatòria, amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, prèviament al qual han de tenir
veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats.
4. L’assemblea general i l’acte de votació s’han de controlar des de la mesa esmentada a l’apartat 2, que ha de
resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir, tot tenint en compte que els seus acords són
immediatament executius i sense que la votació s’interrompi ni es pugui suspendre per aquesta raó. Un cop
finalitzada la votació, la mesa ha de disposar de l’escrutini i del recompte de vots. Contra la resolució final de la
mesa es poden interposar els recursos procedents.
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5. El vot de censura només es pot acordar per votació favorable dels 2/3 dels membres de l’assemblea general
presents que han exercit el dret a vot.
6. Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti han de cessar
automàticament i cal aplicar el règim de transició previst estatutàriament i, si no n’hi ha, els criteris que preveu
aquest Decret.
7. En cas que la junta directiva no nomeni els membres de la mesa o no convoqui l’assemblea general, la
Secretaria General de l’Esport, a petició dels 2 primers signants de la sol·licitud, pot requerir a la junta directiva
que ho dugui a terme. Si es fa cas omís d’aquest requeriment, la Secretaria General de l’Esport ha de nomenar
discrecionalment els membres de la mesa que faltin o, si s’escau, convocar directament l’assemblea general amb
la finalitat de dur a terme l’acte de votació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que calgui aplicar.
8. En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es pot plantejar un nou vot fins que transcorri un termini de
2 anys des de la realització de l’assemblea general en què s’hagi rebutjat.
9. En el cas que el vot de censura vagi contra el president o la junta directiva, els estatuts de les federacions
esportives catalanes han de preveure l’obligatorietat que els vots de censura contra la junta directiva han
d’incloure la proposta de designació d’una nova junta directiva.
10. No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de l’elecció d’una nova junta
directiva.
TÍTOL IV. ESTRUCTURA TERRITORIAL
CAPÍTOL ÚNIC. Delegacions territorials
Art.50 Organització Territorial
1. L’organització territorial de la Federació Catalana de Ciclisme s’ajustarà a la divisió territorial establerta per la
Generalitat, i així es podran crear delegacions territorials que agrupin àmbits geogràfics comarcals o
supracomarcals, d’acord amb les seves necessitats pròpies i per a la seva millor organització i gestió, les quals no
tindran personalitat jurídica pròpia.
2. Les delegacions territorials de la Federació Catalana de Ciclisme tindran, per delegació d’aquesta, entre
d’altres, les funcions següents:
a) La promoció, organització i control de les activitats pròpies del ciclisme en el seu àmbit geogràfic específic.
b) Representar, en nom de la Federació Catalana de Ciclisme, els clubs o les associacions i les agrupacions
esportives del seu àmbit, davant les autoritats i els organismes oficials de la demarcació.
c) Tutelar les proves i competicions dins el seu àmbit geogràfic que siguin més convenients per a la millora del
ciclisme, i encarregar-se d’aquelles que siguin organitzades pels clubs o les entitats federades i de les que els
pugui delegar la mateixa Federació.
d) Divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment dels estatuts i les normatives tècniques esportives i
associatives de la federació per part dels clubs, entitats esportives, esportistes, jutges i tècnics, directius i d’altres
representacions dins el seu àmbit geogràfic.
e) Formular les propostes o iniciatives que creguin escaients a la federació per promoure o fomentar les
activitats que es practiquin.
f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents a les activitats del
ciclisme.
g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la federació.
3. Les delegacions territorials informaran de les seves activitats i iniciatives a la Federació Catalana de Ciclisme,
complint i executant les disposicions i normes dictades per ella en el seu àmbit territorial d’actuacions.
4. Les delegacions territorials estaran sotmeses al règim pressupostari de la Federació Catalana de Ciclisme. En
tot cas, els comptes que gestionin les delegacions territorials hauran d’estar sota el coneixement i control dels
òrgans directius de la federació i s’incorporaran amb els justificants corresponents als seus comptes anuals, a fi
que les auditories de comptes comprenguin la globalitat de l’activitat econòmica de la Federació, entenent
l’activitat pressupostària com una unitat d’actuació.
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5. Les delegacions territorials remetran a la federació el projecte de pressupost de l’exercici i la liquidació de
l’anterior, amb la documentació comprovatòria escaient, en els períodes que estableixi, a fi que siguin aprovats.
Art. 51 La Federació Catalana s’estructura en quatre delegacions territorials, corresponents cada una d’elles a
les demarcacions provincials existents. La modificació d’aquesta estructuració haurà de fer-se mitjançant acord
de l’assemblea general.
Art. 52 Les delegacions territorials estaran presidides i dirigides per un delegat territorial. L’elecció dels
representants territorials es farà per sufragi universal, lliure, directe i secret en l’àmbit territorial corresponent.
En tot el procés es seguirà, en el que pertoqui, el procediment electoral del Títol III i la junta electoral
determinarà el reglament electoral.
TÍTOL V. ÒRGANS COL·LABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS
Art. 53 Definició
1. Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques de la Federació Catalana de Ciclisme, disposa
dels òrgans següents:
a) Escola de formació
b) Comitè d’àrbitres i cronometradors.
c) Comitè de tècnics.
d) Comitè esportiu.
2. Els òrgans col·laboradors, d’acord amb el que disposin els estatuts de la federació esportiva catalana
corresponent, els poden presidir un membre de la junta directiva, que aquesta anomeni, o bé un membre dels
propis comitès que esculli la junta directiva entre una terna de membres proposats per cada col·lectiu.
3. L’estructura organitzativa de cadascun d’aquests òrgans, com també les funcions que se’ls atorguen i les
competències que, si s’escau, els poden delegar, les ha d’aprovar i ratificar la junta directiva d’acord amb
l’assemblea general. Com a mínim, hauran de tenir les funcions que figuren en els articles 54 a 57 d’aquests
estatuts.
Art. 54 Escola de formació.
L’escola de formació és un òrgan col·laborador de caràcter tècnic, depenent de la junta directiva i que té la
responsabilitat de formar contínuament i reciclar l’estament tècnic, els àrbitres i els directius de la federació.
L’escola de formació desenvolupa la seva activitat d’acord amb l’`òrgan competent de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya en cada cas, i/o amb els òrgans que aquesta designi.
Art. 55 Comitè d’Àrbitres i Cronometradors.
1. El comitè d’àrbitres i cronometradors és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva de la federació
catalana de ciclisme, que agrupa tots els membres de l’organització arbitral i que té les funcions següents:
a) Proposar a la junta directiva de la federació catalana de ciclisme els criteris i la normativa de qualificació,
classificació i designació dels àrbitres o dels jutges per a les competicions federades.
b) Arbitrar i controlar específicament el desenvolupament de les competicions federades incloses en el calendari
oficial de la federació, d’acord amb les normatives tècniques generals i particulars de cada disciplina del
ciclisme.
c) Vetllar, sota la coordinació de l’escola de formació, per la formació i l’actualització permanent de tots els seus
membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves adients per al manteniment tècnic
dels membres amb la finalitat d’aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació.
d) Establir les diferents categories o nivells que calguin, d’acord amb la normativa aprovada per la federació i en
coordinació amb la Real Federación Española de Ciclismo.
e) Fer les actes de les competicions, comunicar les classificacions oficials i lliurar-les a la federació seguint el
procediment administratiu aprovat per la junta directiva.
f) Proposar l’homologació de les marques, registres o rècords de Catalunya de les especialitats i proves que
corresponen.
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g) I totes les funcions de caràcter tècnic, competitiu o de control que la junta directiva de la federació cregui
oportú atorgar-li.
2. El Comitè d’àrbitres i cronometradors es regirà per un reglament intern, en el qual es preveurà l’estructuració
del comitè en delegacions territorials seguint l’organització territorial de la federació, la inspecció i control de
l’actuació dels seus membres i els mecanismes per a desenvolupar les seves funcions. El reglament de règim
intern serà en tot conforme als presents estatuts i haurà de ser aprovat per la junta directiva i ratificat per
l’assemblea general.
Art. 56 Comitè de Tècnics
El Comitè de Tècnics és un òrgan col·laborador que depèn de la federació catalana, que agrupa els tècnics de
l’esport, i altres tècnics o assimilats de les disciplines esportives practicades en aquesta federació, amb les
funcions següents:
a) Vetllar, sota les directius i la coordinació de l’escola de formació, per la formació i l’actualització permanent
de tots els seus membres.
b) Contribuir al foment i a la millora tècnica de la modalitat o de les disciplines esportives de la federació
mitjançant la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, així com també amb la publicació
d’estudis i treball divulgatius.
c) Avaluació de les propostes del programa anual d’activitats esportives per a cada disciplina, i preparació del
programa d’alt rendiment esportiu.
d) Seguiment de les competicions de cada disciplina i categoria, i designació dels esportistes que han d’integrar
les respectives seleccions catalanes en competicions estatals o internacionals, així com dels tècnics que hagin de
fer-se càrrec del pla de preparació de les seleccions.
e) Proposar a la junta directiva qualsevol iniciativa que es consideri adient per a la millora del nivell tècnic per a
la pràctica de les disciplines i especialitats esportives.
f) Aquelles altres que la Junta Directiva de la Federació cregui oportú d’atorgar-li.
Art. 57 Comitè Esportiu.
El Comitè Esportiu és un òrgan col·laborador que depèn de la junta directiva, format per tècnics, àrbitres i
experts en les disciplines o especialitats esportives pròpies de la federació, designats per la junta directiva, amb
les funcions bàsiques següents:
a) Proposar el programa i calendari anual de competicions i d’activitats esportives de les diferents disciplines i
especialitats.
b) Estudiar i redactar les normatives tècniques i els reglaments particulars per a l’organització de les
competicions en l’àmbit de la federació i proposar-ne la modificació, quan escaigui, tenint en compte les
directrius de la federació estatal i internacional sobre les diferents disciplines o especialitats esportives.
c) Aprovar o denegar els reglaments de les curses que es proposin disputar, i revisar, si s’escau, els circuits i
recorreguts.
d) Homologar els circuits tancats per la pràctica del ciclisme.
e) Assessorar la junta directiva en aquells aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
TÍTOL VI. RÈGIM JURISDICCIONAL I DISCIPLINARI.
CAPÍTOL 1. Naturalesa i definició.
Art. 58 La Federació Catalana de Ciclisme exerceix la potestat disciplinària sobre totes les persones que formen
part de la seva pròpia estructura orgànica; sobre els clubs, les associacions, agrupacions, entitats privades sense
afany de lucre, els ciclistes, persones tècniques, directives i dirigents, sobre àrbitres i, en general, sobre totes
aquelles persones o entitats que, estant-hi adscrites, desenvolupin funcions o exerceixin càrrecs en l’àmbit
federatiu català, sense perjudici dels recursos que corresponguin davant el Tribunal Català de l’Esport de la
Generalitat o davant l’autoritat judicial corresponent.
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Art. 59 La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva, als efectes del Decret 58/2010 de
4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, i quan es tracti d’activitats compreses dins l’àmbit d’actuació
de la Federació Catalana de Ciclisme, s’estén a conèixer i resoldre aquelles qüestions de naturalesa competitiva
que es plantegi en relació amb o com a conseqüència de la pràctica del ciclisme regulat per les normes
d’aplicació de la Federació.
La potestat jurisdiccional competitiva confereix als seus titulars legítims la possibilitat de resoldre totes les
qüestions que siguin plantejades en relació amb l’aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes
per regular la competició de caire federat.
La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària federativa, als efectes del Decret 58/2010 de 4 de maig, de
les entitats esportives de Catalunya i quan es tracti d’activitats o competicions compreses dins l’àmbit d’actuació
de la Federació Catalana de Ciclisme, s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc, prova o competició,
de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb caire general al Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.
Art. 60 En l’àmbit jurisdiccional federatiu, les infraccions es classifiquen segons la relació següent:
a) Infraccions de les regles de joc: són infraccions de les regles de joc les accions o omissions que, durant el
transcurs d’una prova o competició de caire federatiu, vulnerin les normes reglamentàries establertes reguladores
de la pràctica del ciclisme.
b) Infraccions a la conducta esportiva: són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions contràries
al que disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportiva, siguin comeses durant el
transcurs d’una prova o competició de caràcter federatiu o no.
c) Infraccions de les normes de conducta associativa: són infraccions a les normes de conducta associativa les
accions o omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de la
Federació Catalana de Ciclisme, Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la
Llei de l’esport, Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya , i qualsevol altra norma
complementària.
CAPÍTOL 2. Els òrgans jurisdiccionals
Art. 61 L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària esportiva, correspon a les persones
següents:
a) Als àrbitres durant el desenvolupament de la prova o competició, amb subjecció a les regles establertes a les
disposicions de cada disciplina o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti.
b) Al jutge únic, designada per la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme, que haurà de ser
necessàriament llicenciat en Dret, amb experiència en matèria jurídico-esportiva, la qual resoldrà els assumptes
de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva i estarà assistida per un secretari amb veu
i sense vot. El seu mandat serà com a màxim de quatre anys, podent-se renovar quantes vegades es consideri per
la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme.
El jutge únic podrà ser substituït, d’acord amb les previsions legals, per un Comitè de Competició i Disciplina
esportiva.
c) Al comitè d’apel·lació li correspon resoldre en segona instància i per majoria els recursos interposats contra els
acords del jutge únic i els altres recursos dels quals també sigui competent segons els presents estatuts.
El comitè d’apel·lació és un òrgan col·legiat constituït per un nombre de persones membres no inferior a tres ni
superior a set, una de les quals ha de ser necessàriament llicenciada en Dret, designades per la junta directiva de
la Federació, d’entre les persones membres del qual cal nomenar una persona presidenta i una persona secretària.
El seu mandat serà com a màxim de quatre anys, podent-se renovar quantes vegades es consideri per la junta
directiva de la Federació Catalana de Ciclisme.
Per decisió de la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme el comitè d’apel·lació es podrà substituir
per un jutge únic designat per la junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme, que haurà de ser
necessàriament llicenciat en Dret, amb experiència en matèria jurídico-esportiva
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CAPÍTOL 3. Els procediment jurisdiccionals.
Secció 1a: Procediments ordinaris.
Art. 62 Per enjudiciar i resoldre qualsevol qüestió sotmesa en primera instància a la competència dels òrgans
jurisdiccionals federatius, és preceptiva la instrucció d’un expedient que s’ha de tramitar amb l’observança de les
fases procedimentals següents:
a) Resolució inicial, i notificació fefaent dels fets imputats a les parts interessades. i a aquelles que es considerin
afectades per la decisió final.
b) Termini d’al·legacions, proposició de prova i la seva pràctica.
c) Proposta de sobreseïment i arxiu, o plec de càrrecs.
d) Resolució final i comunicació fefaent a les parts intervinents, amb especificació dels recursos escaients.
Art. 63 Els procediments reguladors ordinaris de les actuacions disciplinàries esportives de la primera instància
federativa es regiran per les normes rituals següents:
1. Els àrbitres exerceixen la potestat disciplinària pel que fa a les infraccions de les regles de joc o de conducta
esportiva durant el desenvolupament de la competició i de manera immediata.
2. El Jutge únic ha d’enjudiciar i resoldre les qüestions disciplinàries de la seva competència mitjançant la
tramitació d’un procediment ordinari, el qual s’ha d’ajustar als criteris i les regles de la legislació general en
matèria sancionadora, i respectar els tràmits següents:
a) El procediment s’ha d’iniciar per acord de l’òrgan competent d’ofici, ja sigui a iniciativa de l’òrgan mateix o
en virtut de denúncia motivada, a instància de part interessada, a requeriment de l’administració esportiva de la
Generalitat de Catalunya o a requeriment del Tribunal Català de l’Esport.
Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o les persones que les presentin, la relació dels fets que
puguin constituir infracció i la data de comissió i, sempre que sigui possible, la identificació dels possibles
responsables.
La transcripció realitzada per l’àrbitre en l’acta oficial de la cursa o competició, o en el seu annex, de fets que
puguin ser susceptibles de ser qualificats com a infraccions a la conducta esportiva, gaudirà de la consideració de
denúncia de part als efectes impulsors de la incoació d’ofici d’un expedient ordinari. L’esmentada transcripció
gaudirà de presumpció de certesa llevat que es produeixi un error material manifest.
b) L’òrgan competent, abans d’acordar l’inici del procediment, pot ordenar, amb caràcter previ, les investigacions
i actuacions necessàries per determinar si concorren en el mateix, circumstàncies que justifiquin l’expedient,
especialment pel que fa referència a determinar els fets susceptibles de motivar la incoació de l’expedient, a
identificar a la persona o persones que puguin resultar responsables dels fets i a les demés circumstàncies.
c) L’òrgan competent, després de rebre la denúncia, o requeriment per incoar un expedient, i practicades les
actuacions prèvies que es considerin pertinents, dictarà la providència de inici de l’expedient si entén que els fets
que es denuncien poden constituir infracció. En cas contrari, dictarà la resolució oportuna acordant la
improcedència de iniciar l’expedient, la qual cosa es notificarà a la persona que ha presentat la denúncia o
requeriment per iniciar l’expedient.
No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi l’inici de l’expedient. Contra la resolució que acordi la
improcedència de l’inici de l’expedient, pot interposar-se recurs davant l’òrgan superior, en el termini de tres dies
hàbils des del dia següent al dia de la notificació.
d) La provisió per la qual s’acordi l’inici d’un expedient disciplinari ha de contenir la relació de fets imputats, el
nomenament de persona instructora i secretària, la possible qualificació, la identificació de la persona
presumptament responsable, les sancions que li podien correspondre, i el termini establert per a la proposició i la
pràctica de la prova que s’estimi necessària. Ha de ser notificada a la persona interessada de manera fefaent.
A l’instructor i al secretari, els són d’aplicació les causes d’abstenció i recusació previstes a la legislació de
l’Estat pel procediment administratiu comú. Els interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de tres
dies hàbils a comptar des del següent a la notificació de la provisió d’inici de l’expedient i davant del mateix
òrgan que l’ hagi dictat, que haurà de resoldre sobre la recusació en el termini dels tres dies hàbils següents.
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A la provisió que acordi l’inici de l’expedient, s’ha de concedir un termini de sis dies hàbils als interessats, a
comptar des del següent a la notificació, per tal que puguin proposar, per escrit, la pràctica de les diligències de
prova que considerin que puguin conduir a l’esclariment dels fets.
e) L’instructor, ordenarà la pràctica de les proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants pel
procediment i la seva resolució, i obrirà a prova l’expedient per un termini no inferior a cinc dies hàbils, ni
superior a vint dies, comunicant-ho als interessats, als qui ha de notificar la resolució, la forma, el lloc, dia i hora
en què es portarà a terme la pràctica de tota la prova. Contra la resolució de l’instructor que denegui la pràctica
d’una prova proposada pels interessats, aquests poden recórrer, en el termini de tres dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la notificació de la
resolució, davant del Jutge Únic de Competició i Disciplina. Aquest haurà de resoldre dins els cinc dies hàbils
següents, sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resoldrà el que procedeixi
per a la pràctica corresponent.
f) Una vegada practicada la prova admesa, l’instructor, en el termini de deu dies hàbils des del termini que
finalitza la pràctica de les proves, ha de formular, o proposta de sobreseïment i arxiu, o plec de càrrecs, en el
qual s’han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin
constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució.
La proposta se sobreseïment i arxiu de l’expedient, o, en el seu cas, el plec de càrrecs i la proposta de resolució,
s’ha de notificar als interessats perquè puguin examinar l’expedient, i presentar les al·legacions que considerin
oportunes en un màxim de deu dies hàbils des de la notificació.
g) Transcorregut el termini concedit pel tràmit anterior, l’instructor elevarà l’expedient en un màxim de cinc dies
a l’òrgan competent per resoldre, per a la presa de decisió en un màxim de 10 dies hàbils des de que rebi
l’expedient, la qual s’ha de notificar als interessats amb l’especificació dels recursos escaients.
Secció 2a: Procediment extraordinari.
Art. 64 En el supòsit d’haver-se produït incidències amb motiu o com a conseqüència de la celebració d’una
prova que pugui ser qualificada com a constitutiva d’una infracció lleu o greu contra la conducta esportiva i
necessitin d’un acord immediat del Jutge única del Comitè de Competició i Disciplina, l’expedient preceptiu pot
ser tramitat, mitjançant acord de l’òrgan disciplinari corresponent, mitjançant un procediment extraordinari
d’urgència que asseguri com a mínim la fase procedimental d’audiència a l’interessat, i el respecte al Decret
Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, que aprova la Llei de l’Esport de Catalunya, o la normativa que el substitueixi.
Art. 65 El presumpte infractor, i les altres parts interessades i afectades per la decisió final, tenen dret:
a) A conèixer, abans que caduqui aquest termini procedimental, la imputació formulada contra ells.
b) A efectuar al·legacions
c) A proposar la prova que considerin adequada i a que es practiqui.
d) A conèixer la resolució final, amb especificació dels recursos pertinents i el termini d’interposició.
Art. 66 L’expedient s’entendrà iniciat des del moment en que arriba a coneixement de l’interessat l’acusació
plantejada, mitjançant el lliurament de l’acta oficial de la prova o, la notificació, si s’escau, de l’informe
complementari arbitral relatiu a la infracció imputada.
Secció 3a: Mesures provisionals.
Art. 67 Un cop iniciat qualsevol procediment, el Jutge únic del Comitè de Competició i Disciplina, pot adoptar,
amb subjecció al principi de proporcionalitat, les mesures provisionals que estimi pertinents per a assegurar
l’eficàcia de la resolució que pugui dictar-se.
L’adopció de mesures provisionals pot produir-se en qualsevol moment del procediment, d’ofici o per petició
raonada de l’instructor, mitjançant acord motivat, que ha d’ésser notificat als interessats. Contra l’acord
d’adopció de qualsevol mesura provisional es pot interposar recurs davant del Comitè d’Apel·lació, en el termini
de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord en què s’adopti la mesura.
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CAPÍTOL 4. Infraccions i sancions
Art. 68 Les infraccions de les regles de joc o de la disciplina esportiva poden ser molt greus, greus o lleus. Són
infraccions molt greus les següents:
a) Les agressions a jutges, àrbitres, competidors, públic, tècnics i directius i de més autoritats esportives, si
causen lesions que signifiquen un detriment de la integritat corporal o de la salut física o mental de la persona
agredida.
b) Els comportaments antiesportius que impedeixin la celebració d’una prova, o competició, o que obliguin a la
seva suspensió temporal o definitiva.
c) Les protestes airades i ofensives, les intimidacions o les coaccions fetes contra àrbitres, jutges, tècnics,
directius i demés autoritats esportives.
d) La desobediència manifesta de les ordres i instruccions emanades de jutges, àrbitres, tècnics i directius i
demés autoritats esportives.
e) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions
f) La violació de secrets en assumptes coneguts per raó de càrrec.
g) Els actes de rebel·lia contra els acords de federacions, agrupacions i clubs.
h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament, mitjançant preu, intimidacions o simples acords, el
resultat d’una prova o competició.
i) La participació indeguda, la incompareixença no justificada, o la retirada no justificada d’una prova o
competició.
j) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la capacitat física de l’esportista i la
pràctica d’activitats o la utilització de mètodes antireglamentaris que puguin modificar o alterar els resultats
d’una competició o d’una prova.
k) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs, o la incitació a consumir-ne o a practicar o utilitzar els
mètodes a què es refereix la lletra j).
l) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs de representació o
direcció dels clubs esportius i de la Federació, i tots els actes dirigits a impedir o pertorbar el desenvolupament
dels processos electorals dels clubs esportius i de la Federació.
m) El trencament de la sanció imposada per falta molt greu o greu. El trencament s’apreciarà en els supòsits que
les sancions resultin executives. El mateix règim s’aplicarà quan es tracti de trencament de mesures cautelars.
n) L’ incompliment dels acords de l’ assemblea general o de la junta directiva de la Federació, així com dels
reglaments electorals i altres disposicions estatutàries o reglamentàries.
o) Els actes de rebel·lia contra els acords de la Federació Catalana de Ciclisme.
p) La falta d’assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions esportives de la Federació Catalana
de Ciclisme. A aquests efectes, la convocatòria s’entén referida tant als entrenaments com a la celebració efectiva
de la prova o competició.
q) La no convocatòria en els terminis o les condicions legals, de manera sistemàtica i reiterada, dels òrgans
col·legiats de la Federació.
r) L’ incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de l’Esport.
s) La utilització incorrecta dels fons privats de la Federació, i també de les subvencions, els crèdits, els avals i
altres ajudes rebudes de l’Estat, la Generalitat, Ajuntaments i altres corporacions de dret públic.
t) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o indirectament, indueixin o
incitin a la violència.
u) L’incompliment dels acords sobre els premis de les curses. L’incompliment s’entendrà produït una vegada
superats els terminis previstos en cada cas, que es comptaran des que s’havia de complir el compromís.
v) La manipulació o alteració, ja sigui personalment o a través de persona interposada, del material o
equipament esportiu en contra de les regles tècniques quan puguin alterar la seguretat de la prova o competició o
posin en perill la integritat de les persones.
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Art. 69 Infraccions greus: tindran la consideració d’infraccions greus les següents:
a) Els insults, agressions i ofenses a jutges, àrbitres, tècnics, directius i demés autoritats esportives, o contra el
públic assistent i d’altres participant, sempre que no revesteixin caràcter d’infracció molt greu atès el mitjà
emprat o resultat produït.
b) Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o decor esportius sempre que no tinguin caràcter
d’infracció molt greu.
c) Les protestes airades i ofensives, les intimidacions o coaccions contra àrbitres, jutges, tècnics, directius i
demés autoritats esportives sempre que no tinguin caràcter d’infracció molt greu.
d) Les conductes que alterin el normal desenvolupament d’una prova o competició.
e) L’ incompliment d’ordres o instruccions, emanades de jutges, àrbitres, tècnics i directius i demés autoritats
esportives.
f) Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o de dignitat esportius, sempre i quan no revesteixin
el caràcter d’infracció molt greu.
g) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o la funció esportiva
desenvolupada.
h) El trencament de la sanció per infracció lleu.
i) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en les proves i competicions, i de
lluitar-hi en contra, i també en la investigació i el descobriment de la identitat dels responsables d’actes violents.
j) L’ incompliment, per negligència, dels acords de l’ Assemblea General o de la Junta Directiva de la Federació,
així com dels reglaments electorals i altres disposicions estatutàries o reglamentàries.
k) La no convocatòria, per negligència, en els terminis o les condicions legals, de manera sistemàtica i reiterada,
dels òrgans col·legiats de la Federació.
l) L’ incompliment, per negligència, de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de l’Esport.
m) La utilització incorrecta, per negligència, dels fons privats de la Federació, i també de les subvencions, els
crèdits, els avals i altres ajudes rebudes de l’Estat, la Generalitat, Ajuntaments i altres corporacions de dret
públic.
n) Qualsevol de les conductes o actuacions esmentades en l’Article 65, quan per la seva entitat o circumstàncies
concurrents no puguin ser considerades com a molt greus.
Art. 70 Infraccions lleus.
Es consideraran infraccions de caràcter lleu les conductes contràries a les normes esportives que no estiguin
dintre de la qualificació de molt greus o greus en els articles anteriors. En tot cas, es consideraran faltes lleus les
següents:
a) Les observacions formulades a jutges, àrbitres, tècnics, directius, i demés autoritats esportives en l’exercici de
llurs funcions, de forma que suposin una lleu incorrecció.
b) La lleu incorrecció amb el públic, els companys i els competidors.
c) L’actitud passiva en l’acompliment d’ordres i instruccions rebudes de jutges, àrbitres, tècnics, directius i
demés autoritats esportives en l’exercici de les seves funcions.
d) La descurança en la conservació i cura dels locals socials i instal·lacions esportives.
e) L’ incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que constitueixin una
infracció greu o molt greu.
Art. 71 Per raó de les infraccions es poden imposar les sancions següents:
a) Avís.
b) Amonestació pública.
c) Suspensió o inhabilitació temporal.
d) Privació temporal o definitiva dels drets d’associat.
e) Privació de la llicència federativa.
f) Inhabilitació a perpetuïtat.
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g) Multa.
h) Desqualificació en la prova.
i) Pèrdua de punts o llocs en la classificació.
j) La prohibició per accedir als estadis o recintes esportius on es desenvolupin proves de la Federació Catalana
de Ciclisme.
Art. 72 1. Corresponen a les infraccions molt greus les sancions següents:
a) La inhabilitació a perpetuïtat.
b) La privació definitiva de la llicència federativa.
c) La privació definitiva dels drets d’associat.
d) La suspensió o la inhabilitació temporal per un període d’un a quatre anys o, si escau, per un període d’una a
quatre temporades.
e) La privació dels drets d’associat per un període d’un a quatre anys.
f) La multa fins a 1.200 euros.
g) Segons el que escaigui, la pèrdua de punts o llocs en la classificació.
h) La desqualificació de la prova. En aquest cas, l’òrgan competent per imposar la sanció pot alterar el resultat
de la prova o la competició en la qual s’ha produït la infracció, si es pot determinar que, si no s’hagués produït, el
resultat hauria estat diferent. En cas contrari, pot anul·lar la prova o la competició en la qual s’ha produït la
infracció
i) La prohibició d’accedir als estadis o als recintes esportius on es desenvolupin proves de la Federació per un
període d’un any fins a cinc.
2. Corresponen a les infraccions greus les sancions següents:
a) La suspensió o la inhabilitació temporal per un període d’un mes a un any o, si escau, de cinc competicions a
una temporada.
b) La privació dels drets d’associat o associada per un període d’un mes a un any.
c) La multa fins a 600 euros.
d) Segons el que escaigui, la desqualificació en la prova de vuit a quinze dies.
e) La prohibició d’accedir als estadis o als recintes esportius on es desenvolupin proves de la Federació per un
període d’un mes a un any.
3. Corresponen a les infraccions lleus les sancions següents:
a) La suspensió per un període no superior a un mes o un període d’una a quatre competicions.
b) La multa fins a 300 euros.
c) La privació dels drets d’associat per un període màxim d’un mes.
d) La prohibició d’accedir als estadis o als recintes esportius on es desenvolupin proves de la Federació per un
període màxim d’un mes.
e) Avís.
f) Amonestació pública.
4. La sanció de multa només es pot imposar a aquelles persones infractores que perceben retribució econòmica
per llur tasca. L’impagament de les multes determina la suspensió per un període no inferior ni superior al de la
suspensió que es pot imposar per la Comissió d’una infracció del mateix caràcter que el que tenia la infracció que
va determinar la imposició de la multa impagada.
5. La sanció de la multa es pot imposar simultàniament a qualsevol altra sanció que els òrgans disciplinaris
estimin oportuna.
Art. 73 Per imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient
d’acord amb el procediment que s’estableixen en aquests Estatuts.
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CAPÍTOL 5. Extinció de responsabilitat.
Art. 74
1. La responsabilitat disciplinària s’extingeix pels motius següents:
a) Per compliment de la sanció.
b) Per prescripció de les infraccions o de les sancions.
c) Per mort de l’inculpat.
d) Per aixecament de la sanció.
e) Pèrdua de la condició d’esportista, d’àrbitre, o de tècnic federat o membre del club o associació esportiva de
que es tracti.
En aquest últim cas, si la pèrdua de la condició és voluntària, aquest supòsit d’extinció de la responsabilitat
disciplinària té efectes merament suspensius per si qui està subjecte a procediment disciplinari en tràmit o ha
estat sancionat, recupera en qualsevol modalitat esportiva, i dins d’un termini de tres anys, la condició amb la què
quedava vinculat a la disciplina esportiva. En aquest cas, el temps de suspensió de la responsabilitat disciplinària
no es computa a efectes de la prescripció de les infraccions ni de les sancions.
2. Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus a l’any i les molt greus als tres anys d’haver estat comeses.
3. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en què s’ha comès i s’interromp en el
moment en què s’acorda d’iniciar el procediment; torna a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no
imputable a l’infractor durant més de dos mesos, o si l’expedient acaba sense que el culpable hagi estat sancionat.
4. Les sancions prescriuran al mes si haguessin estat imposades per infracció lleu, a l’any, si ho haguessin estat
per infracció greu, i al tres anys si corresponguessin a infracció molt greu.
5. El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar des del dia següent en què la resolució
esdevingui ferma, o bé a partir del dia en el que s’hagi violat el seu compliment, si la sanció hagués començat a
complir-se.
CAPÍTOL 6. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat.
Art. 75.1 Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat les següents:
a) La reiteració. Existirà reiteració quan l’autor d’una infracció hagués estat sancionat en el transcurs d’una
mateixa temporada per un altre fet que tingués assenyalada una sanció igual o més elevada, o per més d’una que
tingués assenyalada una sanció inferior.
b) La reincidència. Existirà reincidència quan l’autor d’una infracció hagués estat sancionat en el transcurs d’una
mateixa temporada per un fet de la mateixa o anàloga naturalesa al quin es degui sancionar.
c) El preu.
d) El perjudici econòmic ocasionat.
Art. 76 Són circumstàncies que atenuen la responsabilitat les següents:
a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció.
b) El penediment espontani.
Art. 77 Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de llur funció, aplicar la sanció en el grau que estimin adient,
tenint en compte la naturalesa dels fets, la personalitat del responsable, les conseqüències de la infracció i la
concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants.
CAPÍTOL 7. Els recursos
Art. 78 Les decisions acordades amb caire immediat per part dels àrbitres durant el desenvolupament d’una
prova o competició, referides a les infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva, són inapel·lables.
Contra els acords dictats en primera instància pel Jutge únic pot interposar-se, en el termini màxim de tres dies
hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació
Catalana de Ciclisme.
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Un cop interposat el recurs, el Comitè d’Apel·lació n’ha de donar trasllat immediatament als altres interessats
perquè, si escau, puguin impugnar-lo en el termini de dos dies hàbils. Si en el recurs o en la impugnació es
demana la pràctica de proves que es considera que han estat indegudament denegades pel Jutge únic de
Competició i Disciplina Esportiva, o es demana la pràctica de proves de les quals la part que les proposi no
n’hagi pogut tenir notícia abans de dictar-se la resolució impugnada, el Comitè d’Apel·lació, o organisme que el
substitueixi, abans de resoldre el recurs, s’ha de pronunciar sobre la pràctica de la prova demanada i, en el cas
que acordi practicar-la, ha d’adoptar els acords que calguin perquè es practiqui en el termini màxim de sis dies
hàbils, amb intervenció de les parts, si la prova ho requereix. Transcorreguts els terminis establerts, el Comitè
d’Apel·lació dictarà la resolució oportuna en el termini màxim de deu dies, la qual s’ha de notificar als
interessats, amb expressió dels recursos que s’hi puguin interposar en contra i el termini per a interposar-los.
Art. 79 Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs
esportius afiliats a la Federació Catalana de Ciclisme, quan l’acord exhaureixi la via associativa i s’hi hagi
imposat una sanció qualificada com de greu o molt greu, poden ser recorreguts davant el Comitè d’Apel·lació de
la Federació Catalana de Ciclisme en el termini de deu dies hàbils. comptats des del moment de la seva
notificació a l’interessat.
Per la tramitació del recurs es seguirà el procediment i terminis fixats a l’art 80.
Art. 80 Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats a la Federació Catalana de Ciclisme pot
interposar-se recurs davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Ciclisme, o organisme que el
substitueixi, en un termini de tres dies hàbils següents a la seva adopció, o al d’aquell en què s’entengui
desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.
Per a la tramitació del recurs es seguirà el procediment i els terminis fixats a l’article 80.
Art. 81 Els acords del Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Ciclisme exhaureixen la via federativa i
contra ells pot formular-se recurs davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, en el
termini de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acord impugnat.
Art. 82 Qualsevol altre acord adoptat en via federativa, el coneixement del qual no es trobi expressament atribuït
a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius, pot ser impugnat davant l’autoritat judicial en el termini
de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.
TÍTOL VII. Esportistes i Clubs federats
CAPITOL 1. Els esportistes
Art. 83 Són esportistes als efectes d’aquests estatuts aquelles persones que de manera voluntària subscriguin la
corresponent llicència amb la Federació Catalana de Ciclisme.
Art. 84 És competència de la Federació Catalana de Ciclisme establir la normativa per accedir a l’obtenció de les
llicències que afectin exclusivament l’esport del ciclisme dins de l’àmbit de Catalunya.
Art. 85 Drets i deures
Són drets dels i les esportistes federades els següents:
a) Subscriure la llicència federativa d’acord amb les normes estatutàries i reglamentàries.
b) Poder ser representants per la Federació Catalana de Ciclisme.
c) Rebre la formació tècnica adequada d’acord amb el que estigui establert.
d) Rebre atenció mèdica si es produeix lesió en el transcurs d’una prova o competició, mitjançant l’entitat
asseguradora que tingui concertada la Federació Catalana de Ciclisme.
e) Separar-se lliurament de la Federació.
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Són deures dels i les esportistes federades els següents:
a) Sotmetre’s a la disciplina d’aquests estatuts, reglaments i normatives federatives.
b) Assistir als Campionats de Catalunya, estades, concentracions i proves de selecció als quals siguin convocats
per la Federació Catalana de Ciclisme.
c) Pagar les quotes corresponents de llicència i assegurança federativa.
Art. 86 Esportistes catalans
Tenen la consideració d’esportistes catalans, a efectes de la competició oficial de la federació, els nascuts a
Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge administratiu en aquest territori, acreditat en els dos últims
exercicis.
CAPÍTOL 2. Associacions, clubs i agrupacions esportives
Art. 87 Les associacions, clubs i agrupacions esportives que vulguin intervenir en les competicions i activitats de
ciclisme de caràcter federat hauran d’afiliar-se obligatòriament a la Federació Catalana de Ciclisme i estar
legalment constituïdes, així com subscriure la corresponent llicència federativa.
La Federació Catalana de Ciclisme exigirà a les associacions, clubs i agrupacions esportives afiliades la seva
inscripció al Registre d’entitats esportives de la Generalitat.
Art. 88. Drets i deures
Són drets de les associacions, clubs i agrupacions esportives federades els següents:
a) Subscriure la llicència federativa d’acord amb les normes estatutàries i reglamentàries.
b) Poder ser representants per la Federació Catalana de Ciclisme.
c) Assistir, representats pel seu president en la forma establerta reglamentàriament per aquests estatuts, a les
assemblees de la federació amb vot i veu. Aquest dret s’assoleix a partir d’un any d’antiguitat com a afiliat o
afiliada a la Federació Catalana de Ciclisme, i en les condicions establertes a l’article 15 d’aquests estatuts.
d) Rebre, si escau, subvencions de la Federació Catalana de Ciclisme.
e) Separar-se lliurement de la Federació.
Són deures de les associacions, clubs, agrupacions esportives i seccions ciclistes adherides a la Federació
Catalana de Ciclisme els següents:
a) Sotmetre’s a la disciplina d’aquests estatuts, reglaments i normatives federatives.
b) Cedir els seus esportistes per assistir a les convocatòries que faci la Federació Catalana de Ciclisme, tant per a
la preparació i entrenament com per representar-la en qualsevol competició.
c) Estar al corrent de pagament amb la Federació Catalana de Ciclisme.
CAPÍTOL 3. Seleccions esportives catalanes
Art. 89 Es consideren seleccions esportives catalanes, als efectes d’aquests Estatuts, les relacions d’esportistes i
tècnics designats per la federació per participar en activitats o competicions esportives d’àmbit intercomunitari,
estatal o internacional en representació d’aquesta federació.
L’elecció dels esportistes que han d’integrar les respectives seleccions es competència del comitè de tècnics de la
federació.
TÍTOL VIII. RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC
CAPÍTOL 1. Règim documental
Art. 90 Contingut del règim documental
1. Integren el règim documental de la Federació Catalana de Ciclisme:
a) Els llibres d’actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions de l’assemblea general i de la junta
directiva, amb indicació de la data, els assistents, els assumptes tractats i els acords presos. Les actes les han de
subscriure el president i secretari de la junta directiva.
b) El registre de persones i entitats federades, on, mitjançant el fitxer adient o l’instrument idoni, s’han de fer
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constar de forma diferenciada els membres dels quals es consignen, com a mínim, la identificació de les persones
físiques federades, la denominació de l’entitat o secció federada, els seus domicilis, el president de l’entitat o
responsable de la secció adherida, les disciplines esportives que practiquen i, si s’escau, el número d’inscripció o
adscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
c) Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques.
d) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es consideren oportuns per a un millor compliment dels
objectius de la federació.
2. El fet de portar els llibres esmentats s’entén sens perjudici de les obligacions documentals que es derivin
d’altres disposicions.
3. És vàlid portar els llibres esmentats mitjançant de procediments informàtics i qualssevol altres d’anàlegs que
esdevinguin adients, sempre que posteriorment es procedeixi a enquadernar-los i legalitzar-los.
Art. 91 Diligències de llibres
La federació farà diligències dels seus llibres al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya,
d’acord amb la normativa reguladora d’aquest registre.
CAPÍTOL 2. Règim econòmic i patrimonial
Art. 92 El sistema econòmic de la federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s’hi apliquen les normes
econòmiques que estableixen aquest Estatuts i les normes comptables del pla general de comptabilitat o adaptació
sectorial vigent en cada moment.
Art. 93 Els recursos econòmics estaran constituïts pels ingressos següents:
a) Subvencions públiques.
b) Subvencions, donatius o aportacions privades.
c) Dipòsits constituïts pel tràmit dels recursos i les reclamacions, quan no en procedeixi reglamentàriament la
devolució.
d) Ingressos per serveis prestats per la Federació, permisos, llicències i d’altres.
e) Recursos obtinguts de la venda de béns propis o vendes d’actiu.
f) Ingressos financers.
g) Ingressos de competicions organitzades i de l’explotació dels drets d’imatge de la federació.
h) Qualsevol altre ingrés que legalment s’autoritzi.
Art. 94 Comptes anuals
1. La junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme ha de formular, en els 3 primers mesos de l’exercici,
els seus comptes anuals i ha de presentar a l’assemblea general, en els 6 primers mesos de l’exercici, els comptes
anuals, que han de comprendre el balanç, el compte d’ingressos i despeses i la memòria, d’acord amb aquestes
disposicions.
2. Els comptes anuals han d’estar al domicili social, un mínim de 15 dies abans de la celebració de l’assemblea
general, a disposició de les persones o entitats amb dret a vot que poden demanar-ne una còpia, que s’ha de
lliurar abans de la celebració de l’assemblea general.
Article 95 Disposició i gravamen
1. La junta directiva de la Federació Catalana de Ciclisme té les facultats de disposició econòmica, dins dels
límits previstos en el seu pressupost i en les seves disposicions estatutàries o reglamentàries.
2. Així mateix, la junta directiva pot acordar el traspàs de partides mitjançant acord que consti en acta.
3. La junta directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners en préstec quan dins de l’exercici la
quantitat no ultrapassi l’import del 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti en balanç. Si
s’ultrapassa aquest import, l’assemblea general haurà d’aprovar les operacions corresponents, d’acord amb les
funcions definides a l’article 17 d’aquests estatuts.
4. Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, i amb caràcter provisional, cal aplicar la part proporcional de les
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xifres que hagi aprovat l’assemblea general com a despeses en el pressupost per a l’any anterior, actualitzades
segons la variació de l’índex del cost de la vida d’aquell exercici.
5. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys on es trobin s’ha d’invertir
íntegrament en l’adquisició, la construcció o la millora de béns amb la mateixa aplicació, llevat que es disposi
d’un informe favorable de l’Administració esportiva que determini una destinació diferent.
Art. 96 Insolvència econòmica i concurs
En cas d’insolvència econòmica de la Federació Catalana de Ciclisme, el seu òrgan d’administració, o bé, si
s’escau, les liquidadores o els liquidadors, han de promoure el procediment concursal oportú davant el jutge
competent.
Art. 97 Contractes d’alta direcció
1. La Federació Catalana de Ciclisme pot subscriure contractes laborals d’alta direcció sempre que els membres
presents a la junta directiva aprovin per majoria absoluta l’acord, la quantitat de la remuneració i la resta de
condicions del contracte. La federació informarà a l’Administració esportiva de la Generalitat de tots els
contractes d’alta direcció que la federació hagi formalitzat.
2. En el cas que la Federació contracti persones per a les tasques i funcions pròpies de la secretaria general, la
direcció general, la direcció esportiva o tècnica o la gerència, hauran de fer servir la fórmula del contracte d’alta
direcció.
TÍTOL IX. REFORMA D’ESTATUTS
Art. 98 La reforma i la modificació d’aquests estatuts només es podrà acordar per l’assemblea general
extraordinària convocada a aquest efecte, sempre que l’acord s’adopti com a mínim pels dos terços dels membres
assistents.
Art. 99 La Federació Catalana de Ciclisme aprovarà, mitjançant la seva assemblea general, els reglaments de
caràcter intern necessaris per a l’execució i el desenvolupament dels presents estatuts en tot allò que sigui
possible.
Art. 100 Queden sense efecte ni valor els acords, les normes i els reglaments dictats o adoptats amb anterioritat a
l’aprovació d’aquests estatuts i que s’hi oposin.
TÍTOL X. EXTINCIÓ DE LA FEDERACIÓ
Art. 101 La Federació Catalana de Ciclisme s’extingirà, com a tal, per les causes següents:
a) Per l’acord de l’assemblea general convocada a l’efecte, adoptat per una majoria de dos terços dels i les
membres assistents, sempre que representin la majoria dels i les membres amb dret a vot de l’assemblea.
b) Per la revocació del seu reconeixement.
c) Per la fusió o absorció en d’altres federacions esportives.
d) Per resolució judicial.
e) Per qualsevol altra causa prevista en els estatuts o en l’ordenament jurídic vigent.
Una vegada acordada l’extinció, l’organisme públic encarregat de l’esport a Catalunya es farà càrrec del
patrimoni resultant.
Per acordar la dissolució i liquidació de la federació es seguirà el procediment indicat als articles 119 a 129 del
Decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Per tot el que no estigui previst als presents estatuts caldrà remetre’s a la normativa esportiva superior aplicable
(Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, de la Llei de l’Esport i pels Decrets 58/2010, de 4 de maig, de les
entitats esportives de Catalunya, modificats parcialment pel Decret 55/2012 de 29 de maig de 2012.
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