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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE 
FÍSIC-CULTURISME 

 

TÍTOL PRIMER 
Disposicions Generals 

 

CAPITOL I: Règim jurídic, àmbit, finalitats i domicili social 
 

Article 1r -- La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME és una 
entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, sense afany de lucre, 
dedicada a la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de la  modalitat del 
físic-culturisme dins l’àmbit de Catalunya, constituïda per associacions o clubs 
esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre 
que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat 
física i esportiva. 
El fisic-culturisme conté la disciplina del powerlifting que també és competència 
de la Federació Catalana del Físic-culturisme. 
 
També podran formar part de la FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-
CULTURISME les societats anònimes esportives; les entitats lucratives, les 
empreses de serveis esportius i qualsevol altra entitat, pública o privada, que 
es vulgui federar i gaudir de tots els altres beneficis establerts en la normativa 
esportiva sempre que tinguin adscrita la corresponent secció esportiva al 
Registre d’Entitats Esportives; i  els esportistes, tècnics, i jutges o àrbitres. 
 

Article 2n -- La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME té 
personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs 
fins, i es regeix pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, de Text Únic de la 
llei de l'esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 
catalanes, pels presents Estatuts, pels Reglament específics i pels acords 
vàlidament adoptats pels òrgans federatius competents. 
 

Article 3r – La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME pot sol·licitar 
la integració com a membre a les corresponents federacions d’àmbits estatal i 
internacional, així com en altres entitats als efectes de participar, desenvolupar 
i organitzar activitats esportives en els àmbits que correspongui”. 
 

Article 4t – La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME , ostenta la 
representació única i exclusiva del FISIC-.CULTURISME a Catalunya i en cas 
d'associació, adhesió, afiliació, o similar a alguna altra entitat esportiva llurs 
normes i reglaments només seran d’aplicació en matèria disciplinària i 
competitiva en aquells supòsits en els que la federació o les entitats afiliades 
federatives actuïn en competicions oficials d’àmbit supraautonòmic. 
 

Article 5è – La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-.CULTURISME, té el seu 
domicili social a Barcelona, c/ Rosselló, 102, baixos, el qual podrà ser traslladat 
per acord de l’Assemblea General, a qualsevol altre lloc de Catalunya. El català 
és la llengua oficial de la Federació Catalana de Fisic-culturisme. 
 

Article 6è – Correspon a la FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME 
les funcions següents: 
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a) La planificació, promoció, direcció, regulació, coordinació, organització i 
tutela de les activitats pròpies del Fisic-culturisme realitzades a 
Catalunya, així com, de totes aqueixes altres relacionades amb el Fisic-
culturisme que puguin practicar-se en el futur i que siguin assumides per 
la Federació Catalana de Fisic-culturisme. 

b) La qualificació de les competicions esportives oficials de Catalunya 
celebrades en el seu àmbit territorial. 

c) Organitzar o tutelar les competicions de caràcter internacional o 
interautonòmic que se celebrin a Catalunya. 

d) La formació específica dels tècnics de l’esport d’acord amb l’Escola 
Catalana de la Secretaria General de l’Esport. 

e) La prevenció, control i sanció de l’ús de substàncies i grups 
farmacològics prohibits i mètodes no admesos en l’esport, en 
col·laboració amb els òrgans competents de la Generalitat. 

f) Exercir la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o 
jurídiques que configuren l’ens federatiu. 

g) Promoure el foment i organització de competicions i altres activitats 
esportives entre les comunitats autònomes o amb països de l’àmbit 
internacional, tenint cura de l’elecció dels esportistes i tècnics que han 
de formar part de la selecció catalana, així com, de la seva preparació. 

i) Impulsar, planificar i controlar en coordinació amb la Secretaria General 
de l’Esport, l’esport d’èlit i d’alt nivell, vetllant per a la formació integral i 
el millorament esportiu continuat dels esportistes. 

j) Actuar en coordinació i col·laboració plenes amb les federacions 
esportives de les quals sigui membre la Federació Catalana de Fisic-
culturisme en l’organització o tutela de les competicions i activitats 
oficials d’àmbit estatal i internacional que se celebrin en el territori de 
Catalunya. 

k) Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o 
competicions federades de Catalunya i fer els tràmits a fi d’aconseguir la 
llicència per poder participar els seus federats en activitats i 
competicions federades d’altres àmbits territorials. 

l) Vetllar pel compliment de les reglamentacions i normes tècniques 
vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, 
elements esportius i altres qüestions que afectin a les competicions 
federades. 

m) I, en general, disposar el que convingui per a la millora del 
desenvolupament i pràctica de les disciplines esportives contemplades. 

 

CAPITOL II: Membres federats: Drets i deures. Adquisició i pèrdua de la 
condició. Llicències. 
 

Article 7è – 1.- Són membres afiliats a la FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-
CULTURISME les entitats previstes a l’article 1 d’aquests Estatuts, que estiguin 
inscrites o adscrites, segons escaigui, en el Registre d'entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya, que practiquin activitats de Fisic-culturisme i que, 
acceptant els presents Estatuts, sol·licitin llur afiliació i siguin admeses per 
acord de la junta directiva de l’ens federatiu. 
 
 

Article 8è – Per tal de poder-se formalitzar l’afiliació a la Federació Catalana de 
Fisic-culturisme, les entitats previstes a l’article 1 d’aquests Estatuts, hauran de 
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presentar, juntament amb la petició corresponent, una còpia dels estatuts de 
l’entitat o del reglament de la secció esportiva que incloguin entre les seves 
finalitats socials el foment i la pràctica de l’activitat esportiva de Fisic-
culturisme, el document oficial acreditatiu de trobar-se inscrita o adscrita, 
segons escaigui, en el Registre d'entitats esportives de la Generalitat i una 
relació dels membres del seu òrgan directiu, amb les dades personals de 
cadascun d’ells. 
 

En qualsevol cas, la Federació Catalana de Fisic-culturisme resoldrà en 
el termini màxim de tres mesos, la petició formulada, amb efectes del dia de la 
presentació de la sol·licitud. 
 

Article 9è – La pèrdua de la condició de membre afiliat a la Federació Catalana 
de Fisic-culturisme  es produirà en els casos següents: 
 

a) Per voluntat de l’interessat. 
b) Per revocació del seu reconeixement legal per part de l’autoritat 

administrativa competent. 
c) Per resolució judicial. 
d) Per acord sancionador com a conseqüència de la comissió d’una falta 

molt greu, prèvia incoació del preceptiu expedient disciplinari. 
e) Per qualsevol altre causa prevista a l’ordenament jurídic vigent. 

 

Article 10è – 1.- Els membres afiliats tenen els drets següents: 
 

a) Participar amb veu i vot a les assemblees generals federatives que se 
celebrin, sempre que reuneixin els requisits previstos en els presents 
estatuts per ésser considerats membres de ple dret de l’òrgan 
assembleari. 

b) Beneficiar-se de les prestacions o serveis que la Federació acordi 
proveir per als seus membres. 

c) Exigir que l’actuació dels òrgans federatius s’ajusti a l’establert als 
presents estatuts i a la normativa legal vigent. 

d) Participar en totes les activitats competitives organitzades per la 
Federació, d’acord amb la normativa reglamentària d’aplicació. 

e) Tenir la consideració d’electors en qualsevol procés de sufragi que se 
celebri per elegir els components dels òrgans de govern i representació, 
en les condicions establertes en els presents estatuts. 

f) Separar-se lliurament de la federació. 
g) Conèixer les activitats federatives, a ésser informats de les decisions 

adoptades pels òrgans corresponents i examinar la documentació oficial 
de la federació. 

h) Gaudir en igualtat de condicions de qualsevol actuació o activitat 
promoguda per l’ens federatiu. 

 
 

Article 11è – Són obligacions dels membres afiliats  
 

a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació 
Catalana de Fisic-culturisme mitjançant les aportacions ordinàries o 
extraordinàries que s’acordin vàlidament pels òrgans de govern i 
administració de la federació, en l’àmbit de les seves competències. 
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b) Acomplir amb els estatuts i reglaments federatius i els acords dels 
òrgans de representació, de govern i jurisdiccionals adoptats vàlidament 
en l’àmbit competèncial respectiu. 

c) Col·laborar amb el compliment de les activitats federatives, tant 
esportives com de participació en els òrgans directius tècnics o 
consultius, quan procedeixi. 

d) Contribuir als fins específics de la federació. 
e) Notificar a la federació i a l’administració esportiva de la Generalitat de 

Catalunya, qualsevol modificació que pugui produir-se en relació a les 
dades registrals inicialment facilitades i, en tot cas, respecte al domicili 
social i a la composició de junta directiva o responsable de la secció 
esportiva. 

 

Article 12è – Per poder participar en competicions o proves federades o 
homologades d’àmbit territorial català, tots els esportistes, tècnics i àrbitres o 
jutges hauran de disposar d’una llicència federativa expedida per la Federació 
Catalana de Fisic-culturisme, segons els requisits i condicions legalment 
establertes. Aquest document permetrà al seu titular la participació en 
competicions o proves oficials de caire estatal i/o internacional quan en el 
mateix hi figuri l’habilitació de la Federació corresponent en el cas d'existir. 
 

 
 

TITOL II 
 

ESTRUCTURA ORGÀNICA: ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ, 
ÒRGANS D’ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ, ÒRGANS TÈCNICS I 

COL.LABORADORS. ORGANITZACIÓ TERRITORIAL 
 

CAPITOL I: Òrgans de govern i representació. 
 

Article 13è – Són òrgans de govern i representació de la FEDERACIÓ 
CATALANA DE FISIC-CULTURISME  , l’assemblea general i la junta directiva. 
 

Secció I: L’Assemblea General 
 

Article 14è – L’assemblea general és l’òrgan superior de govern i representació 
de la FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME, constituïda amb 
criteris de representació democràtica i els seus acords són vinculants per la 
junta directiva federativa i per a tots els membres federats. 
 

La seva composició es la següent: 
 

a) El president de la junta directiva de la Federació Catalana de Fisic-
culturisme . 
 

b)  Les entitats esportives afiliades, sempre que constin inscrites al 
Registre d’entitats esportives i tinguin una antiguitat d’afiliació mínima 
d’un any, i les entitats privades no esportives afiliades que tinguin 
adscrita en el Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i 
tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. 
La representació de les entitats esportives recau en el president o 
presidenta, o en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la 
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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. 

 

Article 15è – Tots els membres de l’assemblea general tenen un vot.  
 

Article 16è – Els membres de la junta directiva, excepte el president i el gerent 
de la Federació Catalana de Fisic-culturisme, podran assistir a les assemblees 
generals amb dret a veu però no a vot. 
 

Article 17è – Són competències de l’assemblea general: 
 

a) Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut que 
haurà de presentar la junta directiva. 

b) Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del 
balanç i compte de resultats, així com, el pressupost per a l’exercici 
econòmic següent. 

c) Aprovar el pla general d’actuació anual, els programes i les activitats 
esportives i els seus objectius. 

d) Aprovar la convocatòria d’eleccions per als càrrecs de representació, així 
com el reglament i calendari electoral i elegir els membres de la junta 
electoral. 

e) Elegir els membres que han de formar part de la junta directiva i ratificar 
els nomenaments provisionals a que fa referència l’article 58 dels 
presents estatuts. 

f) Resoldre les propostes que la junta directiva acordi sotmetre a 
l’assemblea. 

g) Resoldre les propostes que els membres afiliats vulguin presentar a 
l’assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i 
que es presentin per escrit, com a mínim amb un termini de trenta dies 
abans de la celebració de la mateixa. 

h) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts. 
i) Aprovació del vot de censura. 
j) Fixació de la quantia de les quotes d’afiliació i adhesió, ordinàries o 

d’entrada, i de les llicències, llevat que la modificació tingui únicament la 
finalitat de restablir el seu valor amb l’aplicació màxima del percentatge 
de variació de l’índex general de preus al consum resultant des de 
l’última modificació. 

k) Establiment de quotes extraordinàries o derrames. 
l) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen dels bens o prendre diners a 

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

m) Aprovar els reglaments de règim disciplinari i de competició. 
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n) Aprovar la incorporació o segregació d’alguna altra disciplina esportiva 
no contemplada inicialment. 

o) Aprovar la fusió o absorció amb, o per, una altra federació. 
p) Aprovar la dissolució de la federació. 

 

Article 18è – Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. 
És ordinària l’assemblea que preceptivament s’ha de celebrar una 

vegada a l’any, dins els sis mesos naturals següents a la finalització de 
l’exercici, per decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència però, 
com a mínim sobre les que s’esmenten als apartats a) b)  c) i j) de l’article 
anterior. 

Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es 
convoquin en el curs de l’exercici. 
 

Article 19è – La convocatòria de l’assemblea s’haurà de realitzar per acord de 
la junta directiva, a iniciativa del president, de la junta directiva, o a petició dels 
membres afiliats que representin un nombre no inferior al 15% del total dels 
membres de l’assemblea. En aquest últim cas, des de la data que la junta 
directiva rebi la sol·licitud i la convocatòria, no poden passar més de 15 dies. 

Entre la convocatòria de l’assemblea i la seva celebració, han de 
transcórrer com a mínim 30 dies naturals, excepte en les assemblees que 
convoquin processos electorals, en les quals haurà d’atenir-se a allò que es 
disposa als articles dels presents estatuts que regulen el procés electoral. 

Les convocatòries es realitzaran mitjançant escrit dirigit a cadascun dels 
membres i hauran d’indicar la data, l’hora i el lloc de celebració de l’assemblea i 
l’ordre del dia, i s’anunciaran com a mínim en una publicació diària d’àmbit 
català i al web de la federació. 

La informació sobre les matèries objecte de l’assemblea s’ha de posar a 
disposició dels membres a la seu de la federació i de les representacions 
territorials des de la convocatòria de l’assemblea general. 
 

Article 20è – Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en 
primera convocatòria quan concorrin la majoria dels seus membres. En segona 
convocatòria, l’assemblea estarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el 
nombre d’assistents. 

La convocatòria de les assemblees ha de fixar que entre la primera i la 
segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts. 
 

Article 21è – Els acords de les assemblees s’han d’adoptar per majoria dels 
vots presents en el moment de la votació, amb excepció d’aquells acords en els 
quals els presents estatuts hagin previst una majoria qualificada. 
 

Article 22è – L’assemblea general estarà presidida per una mesa integrada pel 
president i els altres components de la junta directiva de la federació. Ha 
d’actuar com a secretari de l’assemblea el secretari de la federació o qui el 
substitueixi, el qual ha d’estendre l’acta corresponent. 

El president o aquell que el substitueixi ha de dirigir els debats, coincidir 
o retirar les paraules, fixar els torns màxims d’intervenció, ordenar les votacions 
i disposar el que convingui per al bon ordre de la reunió. Si es produeixen 
circumstàncies que alterin de manera greu l’ordre o facin impossible la 
celebració o continuïtat de l’assemblea, qui la presideixi la podrà suspendre. En 
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aquest cas s’haurà de preveure i comunicar a l’assemblea general la data de 
continuació, que es realitzarà en un termini no superior a 15 dies. 

L’acta la pot aprovar la mateixa assemblea general o, per delegació, els 
interventors que, en nombre de 3, hagin designat la mateixa assemblea, en un 
termini màxim de 30 dies, els quals han de subscriure l’acta juntament amb el 
president i el secretari, de la qual s’informarà als membres de l’assemblea i 
s’enviarà còpia a la Secretaria General de l’Esport, en un termini màxim de tres 
mesos des de la data de l’aprovació. 
 

Secció II – La Junta Directiva 
 

Article 23è – La junta directiva és l’òrgan de gestió i govern de la Federació 
Catalana de Fisic-culturisme que té la funció de promoure, dirigir i executar les 
activitats de la mateixa i gestionar el seu funcionament d’acord amb els 
presents estatuts, l’objecte social i els acords vàlidament adoptats per 
l’assemblea general. 

Són especialment competència de la junta directiva, l’admissió de 
membres afiliats, la convocatòria de les assemblees generals i la presentació a 
l’assemblea general ordinària, en finalitzar l’exercici econòmic, de l’informe o 
memòria de les activitats realitzades, de la liquidació de l’exercici vençut amb el 
balanç i el compte de resultats, i del pressupost i el pla general d’actuació anyal 
per a l’exercici següent, així com, fixar les quotes d’afiliació, ordinàries o 
d’entrada i de les llicències dels esportistes i tècnics quan la  modificació tingui 
únicament la finalitat de restablir el seu valor amb l’aplicació del percentatge de 
variació de l’índex general de preus al consum resultant des de l’última variació. 
 

Article 24è – La junta directiva estarà integrada per un nombre màxim de vint 
membres dins els quals estaran integrats els representants territorials. 

La junta directiva es compondrà d’un president, el qual ho serà de la 
Federació Catalana de Fisic-culturisme,  d'un vicepresident, d’un secretari, d’un 
tresorer  de 12 vocals  i dels representants territorials. Tots els càrrecs són 
honorífics. 
 

Article 25è – El president té la representació legal de la Federació Catalana de 
Fisic-culturisme i presideix els òrgans de govern de la mateixa. 

El vicepresident substituirà el president en cas d’absència, vacant o 
malaltia. 

Correspon al secretari, estendre, amb el vist i plau del president, les 
actes de les reunions de junta directiva i de l’assemblea general, lliurar 
certificats, efectuar la convocatòria de les esmentades reunions, portar el Llibre 
de Registre dels membres afiliats i el Llibre d’Actes i presentar a la junta 
directiva les altes i baixes dels membres federats. 

El tresorer s’encarregarà de dirigir la comptabilitat de la federació i 
formalitzarà els balanços i compte d’ingressos i despeses dins els trenta dies 
següents a la finalització de l’exercici, complimentarà els llibres de comptabilitat 
necessaris, controlarà els cobraments i pagaments que es realitzin, expedirà 
rebuts, disposant de forma mancomunada amb el president, dels fons 
econòmics i en general de totes aquelles qüestions relacionades amb la 
comptabilitat, economia i hisenda de l’ens federatiu.  
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Els vocals, amb independència de la funció que li pugui correspondre per 
raó dels càrrecs que ocupin en els òrgans tècnics o col·laboradors, realitzaran 
les tasques especialment encarregades per la junta directiva. 

 
Article 26è – La convocatòria de les reunions de la junta directiva es una 

atribució del president. Com a mínim s’haurà de celebrar una reunió per 
trimestre. Els membres de la junta, en nombre d’un terç, també tenen la facultat 
de poder exigir la convocatòria que es aquests cas s’ha de realitzar dins els 5 
dies següents a la petició i a la celebració de la reunió en un termini no superior 
a quinze dies de la petició. En cas que no es convoqui dins el termini, pot 
convocar la reunió el membre de la junta amb més edat. 

 
Per constituir vàlidament la junta directiva, cal l’assistència com a mínim 

de la meitat dels membres que la componen, prenent-se els acords per majoria 
simple dels presents. El vot del president serà diriment en cas d’empat. Els 
membres de la junta directiva poden exigir que quedi reflectit a l’acta el vot que 
pugui emetre contra una decisió o un acord amb una breu explicació. 

 
Article 27è – En el si de la junta directiva es constituirà un òrgan delegat 

de la mateixa, anomenat Comissió Permanent, la qual tindrà com a funció 
bàsica el control ordinari, el seguiment de la gestió federativa i la resolució dels 
assumptes en tràmit. 

 
La Comissió Permanent estarà integrada pel president, el vicepresident , 

el tresorer i el secretari. El Gerent, si n'hi h,  hi assistirà amb veu però sense 
vot. 

 
Aquest  òrgan es reunirà cada vegada que sigui necessari, prèvia 

convocatòria del president de la Federació, quedant vàlidament constituït amb 
l’assistència de la meitat dels seus membres, sempre que, entre els assistents, 
hi sigui el president o el vicepresident. 

 
 
CAPITOL II: Òrgans d’administració,  gestió i coordinació. 
 
Article 28è – El gerent , si n'hi hagués, de la Federació Catalana de 

Fisic-culturisme és l’òrgan unipersonal d’administració i gestió de la mateixa, 
nomenat per la Junta Directiva, a proposta del seu president, el qual té al seu 
càrrec la preparació i despatx dels assumptes, així com, la direcció 
administrativa d’organització de la federació. Aquest càrrec serà retribuït i tindrà 
a tots els efectes legals la consideració de personal d’alta direcció. 
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En particular, són competències del gerent: 
 

a) Ostentar, per delegació del president, el càrrec de cap de personal de la 
Federació. 

b) Preparar l’execució i despatx de tots els assumptes. 
c) Preparar la reunió dels òrgans de govern. 
d) Rep i expedeix la correspondència, portant un registre d’entrades i 

sortides. 
e) Organitza, manté i custodia l’arxiu de la federació. 
f) Controla l’execució dels acords econòmics i fiscalitza l’adequat 

compliment dels destins assignats a les subvencions oficials. 
 

Article 29è – El Secretari General de la Federació Catalana de Fisic-culturisme 
és l’òrgan unipersonal de coordinació esportiva i de relacions externes, 
nomenat per la Junta Directiva a proposta del seu president, el que té al seu 
càrrec l’harmonització dels diferents òrgans tècnics federatius, així com la 
vinculació amb les diferents institucions i entitats. Aquest càrrec serà retribuït i 
tindrà a tots els efectes legals la consideració de personal d’alta direcció. 
 

En particular, són competències del secretari general,  
 

a) Coordina l’actuació dels òrgans tècnics federatius, preparant les seves 
reunions. 

b) Redacta la memòria anyal de les activitats esportives per a la seva 
presentació a la junta directiva. 

c) Prepara la documentació per l’obtenció d’ajuts i subvencions en benefici 
de l’esport del FISIC-CULTURISME  . 

d) Promou, sota la superior autoritat del president, accions adreçades a la 
major divulgació i pràctica de els especialitats del FISIC-CULTURISME  . 

e) Manté relacions amb les institucions públiques, entitats i altres 
federacions esportives d’àmbit supraautonòmic. 

 

CAPITOL III: Òrgans tècnics i col·laboradors 
 

Article 30è – Per al desenvolupament i execució descentralitzada de les 
funcions tècniques assumides, la Federació Catalana de Fisic-culturisme 
disposarà dels següents Comitès Tècnics: 
 

a) Comitè d’Àrbitres  
b) Comitè de Fisic-culturisme 

c) Comitè d'Entrenadors 

  

A més dels precitats òrgans tècnics, la junta directiva de la federació podrà 
acordar la creació d’altres comissions o comitès de caire tècnic que estimi 
necessaris per coordinar i executar els acords vàlidament adoptats per 
l’esmentat òrgan directiu. 
 

Article 31è – Els òrgans tècnics constituïts seran presidits per un membre de la 
junta directiva, nomenat per la mateixa junta. L’estructura organitzativa 
d’aquests òrgans, com també les funcions que se’ls hi atorguin i les 
competències que, si s’escau, se’ls hi puguin delegar, hauran d’aprovar-se per 
la junta directiva i ratificar-les per acord de l’assemblea general. 
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Article 32è – El comitè d'àrbitres és un òrgan tècnic dependent de la junta 
directiva de la Federació Catalana de Fisic-culturisme que agrupa a tots els 
membres de l’organització arbitral de cadascuna de les especialitats esportives, 
amb les funcions següents: 
 

a) Proposar a la junta directiva federativa els criteris i normativa de 
qualificació, classificació i designació dels àrbitres en les competicions 
federades corresponents a la seva disciplina. 

b) Arbitratge i control específic de desenvolupament de les competicions 
corresponent, incloses en el calendari oficial de la federació d’acord amb 
les normes establertes reglamentàriament per a cadascuna d’elles. 

c) Complir i fer complir les regles de joc i, si s’escau, les normes 
reglamentàries establertes per a les diferents competicions de la seva 
disciplina, adoptant els acords pertinents a aquests efectes. 

d) Vetllar per la formació i actualització permanent dels respectius 
membres, col·laborant en cursos de reciclatge i portant a terme les 
proves adients per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat 
d’aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació. 

e) Establir les diferents categories o nivells que calguin, d’acord amb la 
normativa aprovada per la federació. 

f) I, aquelles altres funcions que la junta directiva cregui adient atorgar-lis. 
 

Article 33è – El comitè esportiu de Fisic-culturisme és un òrgan tècnic 
col·laborador de la Federació Catalana de Fisic-culturisme, constituït per 
experts designats per la junta directiva amb les funcions  bàsiques següents: 
 

a) Proposar el programa d’activitats i competicions en les seves diferents 
categories. 

b) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions i 
proposar la modificació quan s’escaigui. 

c) Assessorar la federació catalana i els seus òrgans en aquells aspectes 
que cregui oportú o sigui requerit. 

d) I, aquelles altres qüestions que la junta directiva cregui oportú 
encarregar-li. 
 
 

Article 33è bis - 1.- El Comitè d’Entrenadors és l’òrgan dependent de la Junta 
Directiva de la Federació, que agrupa el col·lectiu dels mateixos.  
2.- El President del Comitè serà nomenat per la Junta Directiva de la Federació, 
a proposta del seu President.  
3.- El Comitè d’Entrenadors desenvoluparà les funcions següents:  
a) Proposar als òrgans competents de la Federació convocatòries per a cursos 
o proves de perfeccionament i actualització dels entrenadors.  

b) Contribuir al foment i millora tècnica del Fisic-culturisme, mitjançant la 
celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, així com també en 
la publicació d’estudis i treballs divulgatius.  

c) Proposar a la Junta Directiva de la Federació qualsevol iniciativa que es 
consideri adient per a la millora del nivell tècnic de la pràctica del Fisic-
culturisme  o del seu foment.  

d) Informar i sotmetre a la Junta Directiva de la Federació  totes les qüestions 
que afectin els seus afiliats.  
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e) Prendre les decisions que corresponen, d’acord amb la reglamentació del 
règim intern.  

f) Emetre raonat informe sobre les sol·licituds de llicències que formalitzin els 
entrenadors.  

g) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la Federació consideri 
convenient atorgar-li.  
 
4.- Reglamentàriament es determinarà el règim de funcionament, així com la 
seva composició i funcions, el qual serà aprovat per la Junta Directiva de la 
Federació i ratificat per acord de l’Assemblea General. 
 
 

CAPITOL IV: Organització Territorial 
 

Article 34è – La Federació Catalana de Fisic-culturisme, per al seu millor 
desenvolupament  i gestió es podrà organitzar en tres representacions 
territorials d’àmbit provincial, corresponents a les circumscripcions de Girona, 
Lleida i Tarragona, i una delegació territorial per a la província de Barcelona, 
atès que en ella es troba constituït el domicili social federatiu català. 

Els esmentats òrgans descentralitzats no tindran personalitat jurídica 
pròpia. 
 

Article 35è – Les citades representacions i delegació territorials tindran, entre 
altres, les funcions delegades següents: 
 

a) La promoció, organització i control de les activitats esportives en el seu 
àmbit geogràfic específic. 

b) Representar, en nom de la Federació Catalana de Fisic-culturisme i dels 
clubs o les associacions esportius del seu àmbit, davant les autoritats i 
els organismes oficials de la demarcació. 

c) Tutelar les proves i competicions dins la seva jurisdicció geogràfica que 
siguin més convenients per a la millora del Fisic-culturisme i, encarregar-
se d’aquelles que siguin organitzades pels clubs o les entitats i de les 
que els hi pugui delegar la mateixa federació catalana. 

d) Divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment de les normes, els 
estatuts i els reglaments esportius i associatius de la federació per part 
dels clubs, entitats esportives, àrbitres i jutges, tècnics, directius i altres 
representacions dins el seu àmbit geogràfic. 

e) Formular propostes o iniciatives que creguin adients a la federació 
catalana per promoure o fomentar les activitats que practiquin. 

f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit, en els 
assumptes referents a les activitats de la modalitat pròpia de la federació 
catalana. 

g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la federació catalana. 
 

Article 36è – Les representacions i delegació territorials informaran de les 
seves activitats i iniciatives a la federació catalana, complint i executant les 
disposicions i normes dictades per aquesta referides al seu àmbit territorial 
d’actuació. 
 

Article 37è – La representació i delegació territorials estaran sotmesos al règim 
pressupostari de la Federació Catalana de Fisic-culturisme. En tot cas els 
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comptes que gestionin aquests òrgans descentralitzats hauran d’estar sota el 
coneixement i control de la junta directiva federativa catalana i s’incorporaran 
amb els justificants corresponents als comptes anuals d’aquestes, a fi que les 
auditories de comptes comprenguin la globalitat de l’activitat econòmica de 
l’ens federatiu, entenent l’activitat pressupostària com una unitat d’actuació. 

Així mateix, aquests òrgans territorials remetran a la federació catalana 
el projecte de pressupost de l’exercici i la liquidació de l’anterior, juntament amb 
la documentació comprovatòria escaient, en els períodes que aqueixa 
estableixi, per tal que siguin aprovats per l’assemblea general de la Federació 
Catalana de Fisic-culturisme. 
 

Article 38è – L’assemblea general federativa, a proposta de la junta directiva, 
establirà els recursos econòmics dels quals hagin de disposar les 
representacions i delegacions territorials, per portar a terme la seva actuació. 

Qualsevol modificació que pugui produir-se en l’organització territorial 
establerta, haurà d’aprovar-se prèviament mitjançant acord de l’assemblea 
general de la Federació Catalana de Fisic-culturisme. 
 

Article 39è – Les representacions territorials tindran, com a òrgans propis de 
govern, administració i representació: la junta general i la junta directiva. 

La junta general és l’òrgan superior d’administració de cadascuna de les 
representacions territorials de la Federació Catalana de Fisic-culturisme, 
constituïdes pel president de la representació i pels presidents o representants 
dels clubs o associacions esportius afiliats a la federació dins el corresponent 
àmbit territorial. 

La junta directiva és l’òrgan de gestió i representació de les 
representacions territorials, integrada per un mínim de 3 persones fins a un 
màxim d’15, davant de la qual figura el president territorial. Tots els càrrecs es 
proveiran mitjançant un procés electoral tramitat segons els mateix procediment 
previst en els presents estatuts per a l’elecció dels membres de l’òrgan directiu 
de la Federació Catalana de Fisic-culturisme. El seu mandat serà de 4 anys. 
 

Article 40è – Les representacions territorials podran formular un reglament 
intern de funcionament que ha de ser aprovat inicialment per la seva junta 
general i posteriorment sotmès a l’aprovació de l’assemblea general de la 
federació catalana, amb l’informe de la seva junta directiva, un cop aprovats 
aquests reglaments, que no poden contradir en cap cas el que disposin els 
presents estatuts. 
 

Article 41è – El delegat territorial, com a òrgan unipersonal en l’àmbit provincial 
de Barcelona, serà designat per la junta directiva de la Federació Catalana de 
Fisic-culturisme a proposta del seu president, el qual nomenament podrà 
recaure en la persona que ocupi el càrrec de vice-president  de la pròpia junta 
de govern o en una altra persona que l’òrgan directiu estimi adient. En aquest 
últim supòsit, el nomenament caldrà que sigui ratificat en la primera assemblea 
general que se celebri. 
 
 
 
 
 

TÍTOL TERCER 
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PROCEDIMENT ELECTORAL.PROVISIÓ DE VACANTS.VOT DE CENSURA. 
 

CAPITOL I: Procediment electoral. 
 

Article 42 
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. 
 
Article 43 
Condicions per ser-ne membre 
Per poder ser candidat a president/a o membre de la junta directiva 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 en el moment de la 
convocatòria del procés electoral. 
 
Article 44 
Convocatòria d’eleccions 
1. La convocatòria per a l’elecció dels membres de la junta directiva de  la 
Federació Catalana de Fisic-culturisme s’ha de dur a terme per 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. 
 
Article 45 
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 
o presidenta. Ha d’actuar com a secretari/ària 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 o 
presidenta. 
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 



 14 

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. 
 
Article 46 
Cens electoral 
1. El cens per a l’elecció dels càrrecs de la junta directiva l’ha de proclamar la 
junta electoral. 
2. El Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya ha de 
remetre a la junta electoral, si aquesta última ho requereix, 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. 
3. Així mateix, el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya 
ha de comprovar l’estat d’actualització de la junta directiva de cada entitat del 
cens electoral i, si s’escau, afegir-hi el nom de la persona que exerceix la 
representació legal de l’entitat. 
 
Article 47 
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. Els estatuts de les federacions catalanes han de recollir el deure de la junta 
electoral de facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures 
formalment proclamades que així ho sol·licitin. 
 
Article 48 
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 
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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 les juntes electorals de la federació es poden interposar 
els recursos que preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva. 
 
Article 49 
Candidatures 
1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures 
tancades 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, al 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 les votacions i la junta electoral proclamarà els membres de la candidatura 
membres de la junta directiva. 
2. 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. 
3. 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. 
4. En el cas que la Federació disposi d'estructura territorial desenvolupada 
segons la implantació territorial, les candidatures hauran d’incorporar 1 persona 
en representació de cadascun dels territoris. 
5. 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. 
 
Article 50 
Cessament de la junta directiva i dels seus membres 
1. S’entén que el cessament de la junta directiva de la Federació Catalana de 
Fisic-culturisme 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 el  Decret 58/2010, de 4 de maig. 
c) Per finalització del mandat. 
2. Els membres de la junta directiva han de cessar individualment per causes 
idèntiques a les assenyalades a l’apartat anterior. 
 
Article  51 
Aspirants 
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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 
disposi el Decret 58/2010 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. 
 
Article 52 
Mandat dels membres de les juntes directives 
1. La durada del mandat dels membres de la junta directiva és de 4 anys. Els 
càrrecs son reelegibles sense limitació. 
2. La persona que s’esculli com a president o presidenta de la Federació 
Catalana de Fisic-culturisme ha de cessar en tot tipus d’activitats competitives 
oficials de caràcter federat en l’àmbit territorial de Catalunya . 
 
Article 53 
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 pot representar 
l’entitat el seu president/a, inscrit/a en deguda forma en el Registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya, o el/la vicepresident/a, en les 
condicions recollides a l’article 57 del  Decret 58/2010. En cap cas no s’admet 
que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a l’assemblea 
general. 
3. Allà on s'hagi desenvolupat l'estructura territorial les eleccions a la 
presidència i membres de la junta directiva de la federació, així com els vots de 
censura, es duran  a terme mitjançant tantes meses electorals en el territori 
com divisions territorials previstes als presents 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. 
 

Article 54.- Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora, podrà 
interposar-se els recursos previstos en l’art. 48 dels presents estatuts. 
 

Article 55.- (Sense contingut). 
 

Article 56.- (Sense contingut). 
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Article 57.- La suspensió del mandat dels membres de la junta directiva es 
produirà per les causes següents: 
 

a) Per la sol·licitud de l’interessat quan concorrin circumstàncies que ho 
justifiquin i així ho aprovi l’òrgan directiu. 

b) Per acord de la junta directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari 
a un membre de la mateixa. Aquesta suspensió tan sols podrà ésser pel 
temps que duri la tramitació de l’expedient. 

c) Per inhabilitació temporal acordada com a decisió disciplinària. 
 

Article 58.- Cas d’existir vacants a la junta directiva perquè no s’ha proveït la 
totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels 
seus membres electes, s’ha de tenir en compte els criteris següents: 
 

a) Quan el càrrec vacant sigui el del president, serà d’aplicació el previst a 
l’article 25è dels presents estatuts, llevat els supòsits dels apartats 
posteriors d) i e). 

b) Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres electes de la 
junta directiva, però no al president, aquest ha d’acordar la provisió 
transitòria dels càrrecs afectats, decisió que ha de ser ratificada en la 
primera assemblea general que realitzi la federació. 

c) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres electes de la junta 
directiva, incloent-hi el president, correspon a la resta de membres 
presidits pel vicepresident o, en el seu defecte, pel membre directiu de 
major edat, no afectat, acordar la provisió transitòria dels càrrecs 
corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera assemblea 
que es realitzi. 

d) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la junta 
directiva, incloent-hi el president, l’assemblea general ha d’elegir, d’entre 
els seus membres, una comissió gestora constituïda per un nombre 
d’assembleistes no inferior a cinc, el qual òrgan tindrà com objecte 
administrar transitòriament la federació i convocar i realitzar noves 
eleccions en un termini màxim de tres mesos. 

e) En el cas que les vacants afectin més del 50% de la junta directiva, però 
no el president, aquest, juntament amb les membres que restin als 
càrrecs directius es constituiran en comissió gestora amb l’objecte 
establert a l’apartat precedent. 

 

Article 59.- Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats 
per ocupar-los, ho són només pel temps que resti de mandat al càrrec substituït 
i sense que la designació alteri el temps natural del mandat que estableix 
l’article 50 dels presents estatuts. 
 

En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la 
substitució d’un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat del 
designat per substituir-lo s’ha de limitar exclusivament al temps de la 
suspensió, sense que pugui excedir del mandat natural del substituït. 
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CAPITOL II: Vot de censura 
 

 
Article  60. Vot de censura 
1. Per tal de poder sol·licitar un vot de censura contra el/la president/a de la 
Federació Catalana de Fisic-culturisme, 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 esportiva, 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/la president/a. 
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. 
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/la president/a, la junta directiva o els 
membres a qui afecti han de cessar automàticament i cal aplicar el règim de 
transició previst estatutàriament. 
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, 
ha 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. 
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TITOL QUART 
RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC 

 

CAPITOL I: Règim documental 
 

Article 61.- Integren el règim documental de la Federació Catalana de Fisic-
culturisme: 
 

a) Els llibres d’actes, en els quals cal 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 han de ser subscrites pel president i secretari de la junta 
directiva i, si s’escau, pels interventors designats per l’assemblea. 

b) El  registre de persones i entitats federades, on, mitjançant el fitxer 
adient o l'instrument  idoni, s'han de fer constar de forma diferenciada els 
membres de les quals es consignen, com a mínim, la identificació de les 
persones 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 en el quals han de figurar tant el patrimoni 
com els drets i les obligacions concrets i l’estat d’ingressos i despeses 
de l’entitat, concretant la seva procedència i la seva inversió o 
destinació. 

d) El balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica, els 
quals s’hauran de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a 
l’acabament de l’exercici. 

e) Tots aquells documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin 
oportuns per a un millor compliment dels objectius de la federació, 
atenent allò que disposa els presents estatuts en matèria econòmica. 

 

Article 62.- La Federació Catalana de Fisic-culturisme diligenciarà els llibres 
d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat al Registre d'entitats 
esportives. Si els esmentats llibres es realitzen amb suport informàtic, els fulls 
corresponents a cada exercici hauran d’ésser relligats correlativament i fer-ne 
les diligències corresponents dins els quatre mesos següents a l’acabament de 
l’exercici. 

Els llibres d’actes i de comptabilitat portats per les representacions i la 
delegació territorials de la Federació Catalana de Fisic-culturisme seran 
diligenciats pel propi ens federatiu català. 
 

CAPITOL II: Règim econòmic 
 

Article 63 – El sistema econòmic de la Federació Catalana de Fisic-culturisme 
és el de pressupost i patrimoni propi, i s’hi apliquen les normes econòmiques 
establertes en les presents disposicions i les comptables del pla general de 
comptabilitat o adaptació sectorial que sigui d’aplicació i els principis 
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comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l’entitat. Així mateix, es 
portarà, com a mínim, un llibre diari, inventaris i balanços i comptes anuals. 
 
Article 64.- La junta directiva de la Federació Catalana de Fisic-culturisme 
haurà de formular, dins els tres primers mesos de l’exercici i presentar a 
l’assemblea general, dins els sis primers mesos de l’exercici, els seus comptes 
anuals, que han de comprendre, el balanç, el compte d’ingressos i despeses, 
els pressupost, per a l’exercici i la memòria, d’acord amb les normes d’aquests 
estatuts. 

Els comptes anuals i els pressupostos han d’estar al domicili social un 
mínim de 15 dies abans de la celebració de l’assemblea, a disposició de les 
persones o entitats amb dret a vot, els quals podran demana còpia que se’ls hi 
haurà de lliurar abans de la celebració de l’assemblea. 
 

Article 65 – El balanç de situació ha de comprendre els bens i drets i també els 
fons propis i les obligacions contretes. 

No es poden compensar les partides entre l’actiu i el passiu, ni entre les 
despeses ni els ingressos. 

Els elements d’immobilitzant i circulant, l’utilització dels quals tingui un 
límit temporal, han d’amortitzar-se proporcionalment als temps en que estigui 
prevista la seva utilització. L’import de les amortitzacions fetes han de constar 
al balanç. 

 
Tots els compromisos d’inversió o aportació a fer en altres exercicis, han 

de constar en balanç. 
 

 

Article 66 – En els comptes de resultats s’hauran de reflectir detalladament i 
separat les subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions 
que siguin per a inversions materials concretes, que hauran de quedar en un 
compte passiu que s’haurà d’analitzar segons el pla establert. 
 
 

Article 67 – La memòria haurà d’analitzar fidelment l’activitat econòmica de la 
federació, la seva deguda actuació pressupostària, el compliment dels objectius 
i els projectes a desenvolupar, i informar separadament com a mínim, sobre els 
aspectes següents: 
 
 

a) Diferenciació dels ingressos i aportacions segons siguin 
 

- Subvencions públiques. 
- Subvencions, donatius o aportacions privades. 
- Vendes d’actius. 
- Ingressos escaients de competicions organitzades. 
- Ingressos per serveis prestats per la federació, permisos, 

llicències i altres. 
- Ingressos financers. 

 

b) Destinació de la totalitat de recursos, distingint com a mínim els grups de 
cost o inversió següent: 

 

- Administració de l’ens federatius. 
- Direcció i serveis de la directiva, incloent-hi viatges. 
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- Competicions. 
- Ajudes per actes esportius. 
- Construccions i altres immobilitzats. 
- Formació d’esportistes i tècnics. 
- Esport d’èlit. 
- Àrbitres. 
- Òrgans jurisdiccionals. 

 
c) L’import de les obligacions de pagament que al satisfer en altres 

exercicis que no estiguin previstes al balanç, així com, de les garanties i 
els avals compromesos. 
 

d) La liquidació del pressupost, que expliqui les variacions en relació amb 
el pressupost aprovat en l’assemblea anterior. 
 

 

Article 68 – Els comptes anuals han de ser revisats per auditors de comptes i 
donar-ne còpia a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, juntament amb l’informe dels auditors, dins dels sis primers mesos 
següents de cada exercici i sempre 15 dies abans de la celebració de 
l’assemblea. 
 

Cas que el pressupost anual no sobrepassi els  300.000 euros, la 
Federació Catalana de Fisic-culturisme sotmetrà llur comptabilitat i estat 
econòmic a la verificació comptable prevista al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 
de juliol, pel qual s'aprova el text Únic de la Llei de l'esport, sense perjudici del 
que disposa la Llei de finances públiques de Catalunya i de les auditories d’ofici 
que pugui encarregar la Secretaria General de l’Esport. 

 
 

Article 69 – La junta directiva de la federació té les facultats de disposició 
econòmica, dins els límits previstos en el seu pressupost , o d’aquells altres 
ingressos que hagi obtingut en l’exercici. La junta pot acordar el traspàs de 
partides mitjançant acord que consti en acta. 
 

La junta directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre 
diners a préstec. Quan la seva quantia ultrapassi dins l’exercici l’import del 25% 
del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti  en el balanç, a més de 
l’acord d’assemblea serà imprescindible que l’operació tingui l’informe favorable 
de la Secretaria General de l’Esport. 

 
Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, caldrà aplicar amb 

caràcter provisional la part proporcional de les xifres que com a despeses 
aprovés l’assemblea com a pressupost per a l’any anterior, actualitzades 
segons la variació de l’índex del cost de la vida d’aquell exercici. 

 
 
Article 70 – El producte obtingut de l’alineació instal·lacions esportives o dels 
terrenys en que es trobin, ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la 
construcció o la millora de béns de la mateixa aplicació, llevat que es disposi 
d’un informe favorable de la Secretaria General de l’Esport. 
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Article 71 – Els membres de la junta directiva han de respondre 
mancomunalment dels actes que hagin autoritzat en contra del previst en els 
articles anteriors, amb excepció dels que hagin votat en contra de l’acord i així 
ho hagin fet constar en l’acta corresponent. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTOL CINQUÈ 
LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA 

 

CAPITOL I.- Àmbits jurisdiccionals: competitiu i disciplinari. 
 

Article 72 – La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició 
esportiva quan es tracti d’activitats compreses dins l’àmbit d’actuació de la 
Federació Catalana de Fisic-culturisme, s’estén a conèixer i resoldre aquelles 
qüestions de naturalesa competitiva, no disciplinària, que es plantegin en 
relació o com a conseqüència de la pràctica organitzada de l’esport regulat 
segons les normes reglamentàries d’aplicació.  
 

La potestat competitiva confereix als seus titulars la possibilitat de 
resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en l’àmbit de la competició 
de caire federat. 

 
 

Article 73 – La jurisdicció disciplinària, quan es tracti d’activitats o competicions 
compreses dins l’àmbit d’actuació de la Federació Catalana de Fisic-culturisme, 
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, als presents estatuts i als reglaments de 
competició i disciplinaris. 
 

Les infraccions atenent el supòsit regulat per la norma conculcada es 
classifiquen segons la relació següent: 

 
 

a) Són infraccions de les regles de joc, les accions o omissions que durant 
el transcurs d’un partit, prova o competició de caire federatiu, vulnerin les 
normes reglamentàriament establertes reguladores de la pràctica de la 
disciplina esportiva concreta. 
 

b) Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions 
contràries al que disposen les normes generals o específiques de cada 
disciplina i a la convivència esportiva, siguin o no comeses durant el 
transcurs d’un partit, prova o competició en l’àmbit federatiu. 
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c) Són infraccions de les normes de conducta associativa, les accions o 

omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries 
o reglamentàries establertes per a la Federació Catalana de criquet. 
 

 

La potestat disciplinària confereix als seus titulars legítims la possibilitat 
d’enjudiciar i, si s’escau, sancionar, les persones o les entitats sotmeses a 
l’àmbit jurisdiccional disciplinari de l’ens federatiu, es a dir, els clubs o les 
associacions esportius afiliats i els seus directius, tècnics i esportistes, les 
seccions esportives, els jutges i àrbitres, els components de la mateixa 
estructura orgànica federativa i, en general totes aquelles persones físiques o 
jurídiques que desenvolupen la seva activitat federada en l’àmbit autonòmic de 
Catalunya. 

 
 

Article 74 – En relació amb la disciplina esportiva, la Federació Catalana de 
Fisic-culturisme regularà per via reglamentària, amb total respecte a les 
disposicions contingudes al  Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 
s'aprova el text Únic de la Llei de l'esport les qüestions següents: 
 

a) Un sistema tipificat d’infraccions amb l’especificació del seu caràcter lleu, 
greu o molt greu. 
 

b) Un sistema de sancions proporcional al d’infraccions previstes. 
 

c) Els procediments disciplinaris de tramitació i, si s’escau, d’imposició de 
sancions, que garanteixin el tràmit d’audiència a l’interessat. 
 

d) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els 
requisits d’extinció i de prescripció de la mateixa. 
 

e) L’observança dels principis inherents a tot dret sancionador relatius a la 
prohibició d’imposar doble sanció pels mateixos fets i de sancionar per 
infraccions tipificades com a tals amb posterioritat al moment d’haver 
estat comeses, així com l’aplicació dels efectes retroactius favorables. 
 

f) Un sistema de recursos contra les sancions imposades. 
 

 

CAPITOL II: Els òrgans jurisdiccionals 
 
 

Article 75 – L’exercici de la potestat jurisdiccional competitiva i disciplinària, 
correspon: 
 
 

a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament de la prova o partit, amb 
subjecció a les regles establertes en els reglaments o a les normes 
específiques aprovades per a la competició de que es tracti. 
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b) Al Comitè de Competició i Disciplina, òrgan col·legiat constituït per cinc 
membres, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, 
assistits per un secretari amb veu però sense vot, designats per la junta 
directiva de la Federació Catalana de Fisic-culturisme. Aquest òrgan 
convocat de la forma i amb la periodicitat que s’estableix per via 
reglamentària, ha de resoldre d’ofici o a instància de part i per majoria, 
els assumptes que, en matèria competitiva i disciplinària, li 
corresponguin en l’àmbit autonòmic. 
 

En el si de l’esmentat òrgan jurisdiccional, i per delegació del 
mateix, es constitueixen tres Sub-comitès de competició i disciplina, en 
cadascuna de les representacions territorials previstes en els presents 
estatuts, els quals, actuant en primera instància i amb la mateixa 
estructura orgànica i igual mandat que l’òrgan delegant, resoldran d’ofici 
o a instància de part, els assumptes que en matèria competitiva i 
disciplinària, es produeixin en l’àmbit territorial propi. 

 
Les qüestions competitives i disciplinàries suscitades en l’àmbit de 

la delegació territorial  de Barcelona, seran assumides i resoltes 
directament pel Jutge Únic  de Competició i Disciplina. 

 
c) Al Comitè d’Apel·lació, òrgan col·legiat constituït per tres membres, un 

dels quals ha de ser necessàriament llicenciat en dret, designats per la 
junta directiva de la Federació Catalana de Fisic-culturisme i assistits per 
un secretari amb veu però sense vot, d’entre els membres dels quals cal 
nomenar un president. 
 

Aquest òrgan, convocat amb la periodicitat que s’estableix per via 
reglamentària, ha de resoldre en segona instància i per majoria, els 
recursos interposats contra els acords del Jutge Únic i dels Sub-comitès 
de Competició i Disciplina Esportiva, contra els acords definitius adoptats 
en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs 
esportius afiliats i contra les decisions dictades pels òrgans electorals de 
les esmentades entitats federades. 

 
 
CAPITOL III: Els procediments jurisdiccionals  
 
Article 76 – Per enjudiciar i resoldre qualsevol qüestió sotmesa en primera 
instància a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius, és preceptiva 
la instrucció d’un expedient tramitat segons el procediment que s’estableixi en 
els respectius reglaments de competició i disciplinari de la Federació Catalana 
de Fisic-culturisme, els quals han de tenir en compte les consideracions 
mínimes següents: 
 
 

1.- Tots els expedients incoats en matèria competitiva s’han de tramitar amb 
l’observança de les fases procedimentals següents: 
 
 

a) Resolució inicial. 



 25 

b) Termini d’al·legacions, proposició de prova i pràctica de la mateixa. 
c) Resolució final. 

 
 

2.- Els procediments reguladors de les actuacions disciplinàries en primera 
instància federativa es regiran per les normes rituals següents: 
 
 

a) Els jutges o àrbitres exerciran la seva potestat disciplinària pel que fa a 
les regles de joc o de conducta esportiva durant el desenvolupament 
d’una prova o partit, de manera immediata. 
 

b) Els òrgans de primera instància de Competició i Disciplina, han 
d’enjudiciar i resoldre les qüestions disciplinàries de la seva respectiva 
competència mitjançant la tramitació d’un procediment ordinari que 
s’establirà en via reglamentària, el qual s’haurà d’ajustar als criteris i les 
regles de la legislació general en matèria sancionadora, respectant com 
a mínim, els principis informadors següents: Acord inicial amb 
l’especificació dels fets imputats, nomenament d’instructor i secretari i 
termini per a la proposició i pràctica de la prova. Proposta de resolució 
de l’instructor notificada a l’interessat perquè aquest pugui presentar 
al·legacions. Resolució final amb l’especificació dels recursos adients. 
 

En el supòsit d’haver-se produït incidències amb motiu o com a 
conseqüència de la celebració d’una prova o partit que puguin ser 
qualificades com a constitutives d’una infracció lleu o greu contra la 
conducta esportiva i necessitin d’un acord urgent dels comitès 
disciplinaris, l’expedient preceptiu podrà ser tramitat mitjançant un 
procediment extraordinari d’urgència que asseguri com a mínim la fase 
procedimental d’audiència a l’interessat. A tal i, s’entendrà iniciat 
l’expedient des del moment en que arriba a coneixement de l’afectat 
l’acusació plantejada mitjançant el lliurament de l’acta oficial de 
l’encontre o prova, o si s’escau, de l’informe complementari annex a 
l’acta relatiu a la infracció imputada, els quals documents arbitrals tindran 
la consideració, en qualsevol cas, de denúncia de part als efectes 
impulsors de la incoació d’ofici de l’expedient ordinari o extraordinari. 

 
 

CAPITOL IV: Els recursos 
 
 

Article 77 – Les decisions acordades amb caire immediat per part dels jutges o 
àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o encontre, referides a les 
infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva són inapel·lables. 
 

Contra els acords dictats en primera instància pels òrgans de Competició 
i Disciplina Esportiva, es pot interposar, en el termini de tres dies hàbils 
següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè 
d’Apel·lació. 
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Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels 
òrgans competents dels clubs esportius afiliats a la Federació Catalana de 
Fisic-culturisme, quan l’acord exhaureix la via, poden ésser recorreguts davant 
el Comitè d’Apel·lació federatiu en el termini de deu dies hàbils comptats des 
del moment de la seva notificació. 

 
Contra els acords definitius dels òrgans electorals dels clubs afiliats la 

qual modalitat esportiva principal sigui el criquet, es pot interposar recurs 
davant el Comitè d’Apel·lació en el termini de tres dies hàbils següents a 
l’adopció dels mateixos. 

 
 

Article 78 – Els acords del Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via federativa i 
contra els mateixos es pot formular recurs davant el Tribunal Català de l'Esport, 
en el termini de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acord impugnat. 
 
 

Article 79 – Qualsevol altre acord societari 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 SISÈ 
 

PROCEDIMENTS ESPECIALS: REFORMA D’ESTATUTS. ADMISSIÓ O 
SEGREGACIÓ DE DISCIPLINES ESPORTIVES. DISSOLUCIÓ DE 

L’ENTITAT 
 

Article 80 – La reforma i modificació dels estatuts i reglaments caldrà que 
s’acordi en assemblea general, per una majoria qualificada dels 2/3 dels 
assistents amb dret a vot. En la convocatòria de l’assemblea s’haurà d’indicar 
amb claredat els articles objecte de reforma o modificació restant el nou text 
proposat a disposició dels assembleistes en el domicili social de la Federació 
Catalana de Fisic-culturisme, així com, en el de les seves representacions 
territorials, amb una antelació mínima de quinze dies hàbils a la data de la 
celebració de l’acta assembleari. 
 

Article 81 – L’admissió o segregació d’una o més disciplines esportives 
connexes o vinculades amb el criquet, caldrà que s’acordi mitjançant 
assemblea general per la majoria qualificada dels 2/3 dels vots dels assistents. 
En la convocatòria de l’acta assembleari s’assenyalarà la disponibilitat per als 
membres de l’assemblea, d’un informe sobre les circumstàncies, motius i 
conveniència de la proposta d’admissió o segregació plantejada el qual es 
trobarà al domicili de la Federació Catalana de Fisic-culturisme i al de les seves 
representacions territorials, amb un antelació mínima de quinze dies a la data 
de la celebració de l’assemblea. 
 

Article 82 –  Vies de dissolució  
 
La Federació Catalana de Fisic-culturisme es dissol per decisió de l’assemblea 
general, adoptada amb els requisits i la majoria que estableix el Decret 
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58/2010, o per decisió judicial. La decisió de l’assemblea general ha d’anar 
precedida per la concurrència de les causes següents: 
 
a) Per la revocació del reconeixement oficial de la federació, tret del supòsit 
que aquesta es transformi en una associació de règim general. 
b) Per la paralització dels òrgans federatius de manera que el seu 
funcionament esdevingui impossible. 
c) Per la seva fusió amb una altra federació esportiva catalana. 
d) Per la seva integració en una altra federació esportiva catalana. 
e) Per l’acord de l’assemblea general, convocada a aquest efecte, adoptat per 
una majoria de 2/3 dels membres assistents, sempre que representin la majoria 
dels membres amb dret a vot de l’assemblea. 
f) Per resolució judicial. 
g) Per qualsevol altra causa prevista en els estatuts o en l’ordenament jurídic 
vigent. 
 
Article 83 - Procediment per acordar la dissolució i liquidació. 
 
1. El president ha de convocar l’assemblea general perquè aquesta adopti el 
corresponent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui 
coneixement de l’existència de la causa determinant de la dissolució. 
2. Les persones federades i la mateixa Administració esportiva també poden 
requerir al president o presidenta perquè convoqui l’assemblea general si, al 
seu parer, concorre qualsevol de les causes que recull l’article anterior. 
3. En el cas que l’assemblea general no es convoqui o no s’arribi a l’acord,  o 
l’acord sigui contrari a la dissolució, qualsevol federat o la mateixa 
Administració esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la federació. 
4. El mateix òrgan d’administració de la federació està obligat a sol·licitar la 
dissolució judicial quan l’acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es 
pugui aconseguir. 
 
5. Han de respondre solidàriament els membres de l’òrgan d’administració que 
incompleixin l’obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l’assemblea 
general per acordar la dissolució o que no sol·licitin la dissolució judicial en el 
termini de 2 mesos a comptar des de la data prevista per a la celebració de 
l’assemblea general,si no s’ha constituït, o des del dia de celebració de 
l’assemblea general, quan l’acord sigui contrari a la dissolució. 
 
 
 
 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
 

Els clubs, dirigents, esportistes i tècnics de l’àmbit territorial de la Federació 
Andorrana de Fisic-culturisme, que voluntàriament participin en competicions 
oficials de la Federació Catalana de Fisic-culturisme, estaran sotmesos a la 
jurisdicció d’aquesta, els seus estatuts, reglaments i a altres decisions 
vàlidament adoptades pels òrgans de representació i govern federatius, tot 
tenint present que aquestes normes i reglaments federatius només són 
aplicables en matèria disciplinària i competitiva. 
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 

 
En tot allò no regulat en aquests Estatuts ni en la legislació esportiva, serà 
d'aplicació subsidiària la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil 
de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. 
 
 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
 
Aquests Estatuts entraran en vigor l'endemà de la seva aprovació per 
l'Assemblea General de la Federació Catalana de Físic-culturisme en les 
condicions establertes a la Disposició Transitòria Primera Tres del Decret 
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya (reformat per 
l'article 23 del Decret 55/2012, de 29 de maig. 

 
 
 
El Secretari      Vist i plau 

       El President 

 

 

 


