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Estatuts actuals de la FCC - aprovats el 23/9/1995 i modificats
el 1997 i el 2006.



101 articles repartits en 10 títols



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 del Decret abans del 2 de juny
de 2013.



El tractament en gènere en masculí només és a efectes de
redactat i no té valor excloent.



La proposta de modificació dels Estatuts actuals, que es posa 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
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Àmbit d’aplicació

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.
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Assemblea

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.
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Assemblea

Art 16 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.
Art. 20 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:
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 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.
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junta directiva

Art. 27 La junta directiva estarà formada per 18 membres:
El president de la federació
Quatre vicepresidents, anomenats de major a menor grau
El secretari
El tresorer
Un nombre d’onze vocals
Els càrrecs tindran una durada de quatre anys i la seva
renovació és total
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.
Art. 31 La junta directiva pot adoptar els seus acords per
correu electrònic, fax, videoconferència i mitjans tècnics
anàlegs.
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Eleccions

Art. 44 Les eleccions a la presidència i a membres de la
junta directiva, així com dels vots de censura, es duran a
terme mitjançant 4 meses electorals, una per cada divisió
territorial. El sistema d’interventors i representants s’ha
d’aplicar a tots els col·legis electorals
Art. 45 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.
Art.48 a) Les eleccions es duen a terme a través del
sistema de candidatures tancades amb un nombre de 14
candidats d) Les candidatures han de preveure la posterior
incorporació de quatre delegats en representació dels quatre
territoris
Art.52 L’elecció dels representants territorials es farà per
sufragi universal, lliure, directe i secret en l’àmbit territorial
corresponent
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Art.53 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
Arts. 58 a 82.- S’ha procedit a adequar el regim jurisdiccional i
disciplinari al que estableix el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de
juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, tant el
quant a procediments com actualitzant el llistat d’infraccions i
sancions
Art.86 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
Art. 89 Es consideren seleccions esportives catalanes 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

