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ESTATUT DE LA FEDERACIÓ DE 

CURSES D’ORIENTACIÓ DE CATALUNYA 

 

 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

 

 

Article 1 – CONSTITUCIÓ I DENOMINACIÓ. 

 

1.1. La Federació de Curses d’Orientació de Catalunya, abreujadament FCOC, és 

una entitat sense ànim de lucre que agrupa i coordina persones i entitats esportives 

dedicades a la pràctica i promoció de l’esport de curses d’orientació, en les seves 

diverses disciplines en què es divideix.  

 

1.2. La FCOC està constituïda per associacions, clubs, agrupacions esportius i per 

esportistes, jutges i tècnics. Seran federades aquelles persones físiques o jurídiques 

que ho sol·licitin, reuneixin els requisits pertinents i siguin acceptades per la FCOC. 

 

1.3. El funcionament de la FCOC serà regit pels principis democràtics i 

representatius, d’acord amb les disposicions vigents que el puguin afectar i segons el 

present estatut i els reglaments de règim interior que pugui aprovar l’Assemblea 

General. 

 

1.4. El domicili de la FCOC és a la Casa de l’Esport, a la Rambla Guipúscoa, 23-25, 

4t C, de Barcelona, DP 080018. Aquest domicili podrà ser traslladat a qualsevol punt 

del territori català prèvia la seva aprovació per l’Assemblea General de la Federació i 

comunicació a totes les entitats federades així com a la SGE. 

 

1.5. La FCOC és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social que 

gaudeix de personalitat jurídica pròpia i de plena capacitat d’obrar per a l’acompliment 

dels seus fins. Pot adquirir, vendre i cedir béns de tota mena, mobles i immobles, 

contractar i obligar-se, sempre subjecta a les seves pròpies responsabilitats. 

 

1.6. La FCOC es regeix pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 

s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport, pel Decret 70/1994, de 22 de març, que 

regula les federacions catalanes, pel Decret 58/2010, de 4 de maig que regula les 

entitats esportives, per aquest estatut, pels reglaments específics aprovats pels seus 

òrgans de govern, cadascun dins del seu àmbit competencial, i pels acords vàlidament 

adoptats per l’Assemblea General i per altres òrgans competents. 

 

1.7. El funcionament intern, l’actuació i la gestió de la FCOC s’inspira en un principi 

descentralitzador que es concretarà amb l’organització territorial que s’estableix en el 

seu moment , d’acord amb l’article 5 d’aquests estatuts. 
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1.8. La FCOC és una entitat sense ànim de lucre i, per tant, tots els ingressos i 

excedents que es produeixin s’aplicaran a l’acompliment de les seves finalitats. 

 

1.9. El català és la llengua pròpia i oficial de la FCOC. 

 

Article 2 – DEFINICIÓ I DISCIPLINES. 

 

2.1. Les curses d’orientació són competicions atlètiques de camp i muntanya a 

través i excepcionalment urbanes, contra rellotge i sense itinerari prefixat, però amb 

l’obligació de passar per uns controls assenyalats en un mapa. El corredor que passa 

per tots els controls en menys temps és el guanyador de la competició.  

 

2.2. Les curses d’orientació tenen com a diferents disciplines: peu, esquí orientació, 

bicicleta orientació, raids d’aventura i rogaine, aquestes poden tenir diferents 

especialitats: clàssica, sprint, relleus, ultrallarga distància, llarga distància, mitja 

distància, score,  diürna, nocturna, així com mixtes i duatlons i raids.  

 

2.3. El reglament de competició establirà les categories i característiques de 

cadascuna de les disciplines i especialitats.  

 

2.4. Aquest reglament serà redactat per el comitè de competició i aprovat per 

l’Assemblea General. 

 

Article 3 – FINALITATS. 

 

3.1. La finalitat de la FCOC és la difusió, foment, coordinació, control i gestió de la 

pràctica de les curses d’orientació a Catalunya. 

 

3.2. La FCOC col·laborarà amb entitats catalanes i estatals que puguin facilitar la 

consecució de la seva finalitat bàsica i procurarà la màxima relació i compenetració 

amb les entitats i la pràctica internacionals. 

 

3.3. Dins la finalitat bàsica de la FCOC queden inclosos els següents aspectes: 

 

a) Considerar i divulgar que la pràctica de la cursa d’orientació és un benefici per 

als que la realitzen, i per tant per a la societat, ja que al seu caire d’exercici físic 

complet s’hi afegeix el component intel·lectual que dóna al seu practicant unes 

condicions mentals i un tarannà positius en tots aspectes i fa de la cursa d’orientació un 

dels esports més integrals que existeixen. 

 

b) Fomentar la unió de l’orientació catalana. 

 

c) Fomentar les curses d’orientació en l’àmbit de les comarques, ciutats, pobles i 

barris, i entre altres col·lectivitats a petició de les entitats locals o per pròpia iniciativa. 
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d) Facilitar a les entitats que ho sol·licitin o per pròpia iniciativa els mitjans i els 

serveis tècnics adients per a l’ensenyament i la pràctica de les curses d’orientació. 

 

e) Vetllar per la seguretat i protecció dels practicants de curses d’orientació. 

 

f) Evitar, fins on sigui possible, la disgregació de l’orientació catalana que es pugui 

produir en una comarca, localitat o col·lectiu, per raons d’excessiva constitució 

d’entitats o delegacions, impròpia per a poder aconseguir una tasca comunitària. 

 

g) Coordinar i planificar la xarxa de refugis i la xarxa de circuits permanents 

d’orientació de Catalunya. 

 

h) Servir d’arbitratge en els conflictes i diferències que sorgeixin en la vida 

federativa entre qualsevol dels seus components. 

 

i) Posar tots els mitjans possibles per evitar les transgressions a l’equilibri del 

medi natural que poguessin efectuar les entitats d’orientació, o altres, per tal 

d’assegurar la salvaguarda del patrimoni col·lectiu. 

 

j) Promocionar l’esport català al nivell estatal i internacional que li correspon. 

 

Article 4 – COMPETÈNCIES I FUNCIONS 

 

4.1. Sens perjudici de la seva coordinació amb la Secretaria General de l’Esport, 

corresponen a la FCOC les funcions següents: 

 

a) La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i 

tutela de les activitats pròpies de les seves modalitats, disciplines i especialitats 

esportives a Catalunya. 

 

b) L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions 

esportives oficials de Catalunya. 

 

c) La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport. 

 

d) La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport. 

 

e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport. 

 

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 corresponent. 
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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) L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions 

catalanes de la modalitat o disciplina corresponent, així com la preparació necessària.  

 

j) L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de 

l’Esport, l’esport d’èlit 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 les mateixes 

federacions esportives. 

 

o) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport. 

 

p) Vetllar pel compliment de les normes 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) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les 

modalitats o disciplines esportives previstes. 

 

4.2. La FCOC pot realitzar aquestes funcions en col·laboració amb l’administració 

esportiva de la Generalitat de Catalunya i de la Unió de Federacions Esportives de 

Catalunya. 
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Article 5 – REPRESENTACIÓ 

 

5.1. La FCOC ostenta la representació de l’orientació catalana a nivell federat 

davant de qualsevol organisme o persona física o jurídica i està facultada per a adherir-

se o associar-se amb altres organismes, nacionals, estatals o internacionals. 

 

5.2. Si el volum de membres afiliats i adherits, creixés en un nombre considerable, 

l’assemblea crearà una organització territorial, per tal de poder descentralitzar les 

gestions. 

 

5.3. Aquesta estructura territorial es regularà en base als articles del 62 al 71 del 

Decret 70/1994. 

 

5.4. Correspon a la FCOC, en l’àmbit dels seus objectius legítims, l’establiment de 

tot tipus de relacions jurídiques de caràcter privat i el ple exercici del dret fonamental 

d’associació, sense més limitacions que les que es deriven dels tractats i convenis 

internacionals en vigor, com també de la legislació aplicable que els desenvolupi. 

 

5.5. A conseqüència del que s’indica en l’apartat anterior, la FCOC pot sol·licitar la 

integració com a membre a les corresponents federacions d’àmbit estatal i 

internacional i en altres entitats a l’efecte de participar, organitzar i desenvolupar les 

activitats esportives en aquests àmbits en els termes que s’estableixin en les 

respectives normes estatutàries i de desenvolupament. 

 

 

TÍTOL II. COMPETICIONS 

 

Article 6 – TIPUS DE COMPETICIONS 

 

6.1. Activitats esportives de la FCOC. 

La FCOC pot organitzar activitats de caràcter competitiu i de caràcter lúdic o recreatiu. 

 

6.2. Les competicions que la FCOC pot organitzar es divideixen en competicions 

oficials, competicions no oficials i competicions mixtes. 

 

6.3. Tenen la consideració de competicions federades oficials les que la FCOC 

qualifiqui com a tals mitjançant la seva inclusió en el calendari oficial. En aquestes 

competicions només poden participar amb plenitud de drets els esportistes amb 

llicència de la FCOC. També hi poden participar, sense la totalitat dels drets, 

esportistes amb llicència d’una altra federació, sempre que ho autoritzi la FCOC. 

 

6.4. Es consideren competicions no federades les promogudes i/o organitzades per 

qualsevol entitat esportiva legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter 

d’homologades si prèviament han estat acceptades per la FCOC. 

 

Article 7 – PROGRAMA OFICIAL 
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7.1. Totes les competicions, federades o no, gaudeixen de l’oficialitat derivada de la 

legitimació de l’entitat esportiva promotora o organitzadora, però sols constituiran el 

programa oficial de competicions catalanes les que així siguin qualificades per la 

Federació en la seva programació anual. 

 

Article 8 – SELECCIONS NACIONALS 

 

8.1. És competència de la FCOC l’elecció dels esportistes que han d’integrar les 

seleccions nacionals i és obligació de les entitats federades, a les quals aquells 

pertanyin, facilitar l’assistència a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i 

participació de les seleccions catalanes en les competicions programades. 

 

8.2. L’Administració esportiva de la Generalitat i la Unió de Federacions Esportives 

de Catalunya cooperaran amb la FCOC, facilitant assessorament i suport tècnic per a 

la preparació i la millora esportiva dels esportistes seleccionats.  

 

Article 9 – ASSEGURANCES 

 

9.1. Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga a la persona 

física o jurídica organitzadora a subscriure un contracte d’assegurança de 

responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició esportiva davant les 

seves persones practicants o usuàries no federades, públic assistent i terceres 

persones amb uns capitals mínims de 600.000 euros per sinistre i de 150.000 euros 

per víctima. 

 

9.2. De la mateixa manera, tots els participants a proves oficials en categories de 

competició caldrà que tinguin la seva llicència de federat al dia així com la corresponent 

assegurança contra accidents esportius. 

 

 

TÍTOL III. MEMBRES DE LA FCOC 

 

Article 10 – TIPUS DE MEMBRES 

 

10.1. La FCOC tindrà membres afiliats i membres adherits, en els casos d’entitats, i 

esportistes, jutges i tècnics federats en el cas de persones. 

 

10.2. Són membres afiliats aquells clubs i associacions inscrits al Registre d’Entitats 

Esportives de la Generalitat de Catalunya que hagin complert tots els requisits 

federatius adients. 

 

10.3. Són membres adherits aquells clubs i associacions esportius que, havent 

sol·licitat la seva afiliació a la federació, es trobin en tràmit d’inscripció al Registre 

d’Entitats Esportives de la Generalitat o pendents de complir els requisits federatius 

necessaris per ser considerats membres de ple dret dins l’ens federatiu.  
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Aquests hauran de figurar inscrits administrativament o complir els requisits federatius 

en un termini màxim d’un any o 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. 

 

10.4. Les seccions esportives de les entitats de caire no esportiu legalment 

constituïdes seran, en tot cas, membres adherits quan estiguin adscrites al Registre 

d’Entitats Esportives de la Generalitat. 

 

Article 11 – INGRÉS A LA FCOC 

 

11.1. Per a ingressar a la FCOC cal:Sol·licitar l’ingrés per escrit.  

Les propostes d’alta a la FCOC de clubs o associacions esportius o de seccions 

d’orientació d’entitats esportives i d’entitats de caire no esportiu seran presentades per 

l’entitat respectiva. En qualsevol cas, s’haurà d’aportar: 

a) Acta de constitució del club esportiu o l’acord de creació de la Secció 

d’Orientació i domicili social. 

b) Dades del/la President/a o persona responsable davant la FCOC amb l’adreça i 

telèfon corresponent. 

c) Una exposició les activitats que ha realitzat i de les que pensa realitzar. 

d) Informació de les seves possibilitats i disponibilitats socials: nombre de socis, 

experiència en curses d’orientació, disponibilitats econòmiques, etc. 

e) Dades de la seva influència urbana o rural. 

f) El/la president/a de l’entitat, o qui ell delegui, ha d’assistir a l’Assemblea quan 

s’hagi d’exposar la seva sol·licitud d’ingrés. En el cas de tractar-se d’una secció 

d’orientació d’una entitat de caire no esportiu hi assistiran el/la president/a de l’entitat i 

el de la secció. 

 

 

Article 12 – RECONEIXEMENT I PERMANÈNCIA 

 

12.1. El reconeixement i permanència al si de la FCOC de seccions d’orientació d’una 

entitat de caire no esportiu estarà condicionada a: 

a) Que a l’estatut de l’entitat consti la possibilitat d’existència de seccions. 

b) Que la secció estigui formalment constituïda en l’entitat respectiva. 

c) Que la sol·licitud d’alta sigui tramitada reglamentàriament per aquesta entitat. 

d) Que se segueixi el procediment previst a l’article 11. 

 

Article 13 – ALTES 

 

13.1. L’Assemblea General estudiarà les sol·licituds presentades i, en el termini 

màxim de seixanta dies de la seva recepció, emetrà una resolució la qual serà tramesa 

a la Junta Directiva de la Federació perquè efectuï els tràmits administratius 

corresponents i n’informi l’entitat sol·licitant. 
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13.2. Si la resolució de la Assemblea és favorable, quan hagin passat trenta dies, la 

Junta Directiva procedirà a donar l’alta provisional als clubs o associacions esportius i 

seccions d’orientació d’entitats de caire no esportiu amb tots els drets que li 

corresponguin; si la resolució és desfavorable, la Junta Directiva ho comunicarà a 

l’entitat sol·licitant. 

 

13.3. En el cas de nous clubs o associacions esportius i seccions d’entitats de caire 

no esportiu, se’ls exigirà l’abonament de la quota establerta de l’any en curs, requisit 

indispensable per fer vàlida l’alta provisional. 

 

Article 14 – RATIFICACIÓ D’INGRESSOS 

 

14.1. Cap nou ingrés d’un membre no serà definitiu fins que no sigui ratificat per la 

primera Assemblea General que se celebri, en la qual es presentaran a ratificació totes 

les altes provisionals produïdes fins a trenta-un dies abans de l’Assemblea.  

 

14.2. La no ratificació de l’alta d’un membre representarà la devolució de les quotes 

abonades. 

 

Article 15 – RELACIONS ENTRE ELS MEMBRES 

 

15.1. Les relacions oficials entre els membres de la FCOC i qualsevol òrgan federatiu, 

o viceversa, es farà per escrit a través del/la president/a o representant autoritzat 

respectiu. 

 

Article 16 – DRETS DELS AFILIATS I ADHERITS 

 

16.1. Els membres de la Federació tenen els drets i els deures que s’estableixen en 

els presents estatuts. 

 

16.2. Els membres afiliats i adherits tenen dret a: 

 

a) Els afiliats tenen dret a formar part de l’assemblea amb veu i vot, i a presentar-li 

les propostes que considerin oportunes. Els adherits només tenen dret a veu. 

 

b) En el cas dels nous membres, el dret a vot s’adquirirà quan tinguin una 

antiguitat mínima d’un any. 

 

c) Ser escoltats per la Junta Directiva abans d’iniciar l’ordre del dia d’una reunió 

d’aquest òrgan de govern, quan s’hagi de tractar algun tema del seu interès particular. 

 

d) Poder consultar documentació federativa de tot tipus, prèvia sol·licitud. 

 

e) Rebre informació dels acords presos pels òrgans de govern de la FCOC, així 

com tota aquella informació de caire general que la Federació rebi dels organismes 

oficials o d’altres entitats. 
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f) Rebre l’assessorament jurídic, administratiu i tècnic que la FCOC estigui en 

disposició de proporcionar. 

 

g) Que la FCOC ratifiqui les sol·licituds de competicions, autoritzacions, permisos 

d’aparcament o d’acampada o qualsevol altra documentació anàloga que sigui 

necessari. 

 

h) Poder obtenir per als seus associats la llicència esportiva, amb els avantatges 

que aquesta porta implícits. 

 

i) Altres avantatges socials, econòmiques, d’infrastructura que estiguin 

disponibles. 

 

Article 17 – DEURES 

 

17.1. El fet de pertànyer a la FCOC representa l’acceptació del present estatut i 

l’obligació de col·laborar en les tasques de la Federació: 

 

a) Respectant i complint en tot moment les normes establertes i les decisions i els 

acords presos pels òrgans de govern de la FCOC. 

 

b) Formant part de comissions o equips de treball, si cal. 

 

c) Facilitant el programa d’activitats socials i intersocials considerat ordinari i 

avisant de tot acte extraordinari i intersocial que celebrin, amb un mínim raonable 

d’anticipació, per tal d’evitar coincidències i duplicitats de data, lloc o activitat. 

 

d) Trametent, anualment durant el més de gener, el full estadístic convenientment 

omplert, fent-hi constar totes les dades pròpies que s’hi demanin. L’entitat estarà 

obligada a presentar les comprovacions que la FCOC consideri necessàries. 

 

e) Contribuint, amb l’abonament puntual de les quotes vigents aprovades en 

Assemblea, a les despeses de la Federació. 

 

17.2. Tots els membres afiliats o adherits de la FCOC han de comunicar puntualment 

a aquesta els canvis que es produeixin en les seves juntes directives o òrgans 

responsables de la secció d’orientació o domicili social. Igualment, hauran de 

comunicar les modificacions que es duguin a terme dels seus estatuts socials o 

reglaments de funcionament intern, segons el cas. 

 

Article 18 – BAIXES 

 

18.1. Es pot causar baixa a la FCOC: 
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a) Per decisió voluntària del membres afiliats i adherits, així com d’esportistes, 

tècnics i jutges federats, expressada per mitjà dels òrgans corresponents, de deixar de 

pertànyer a la FCOC. 

 

b) Per causa forçosa, com a conseqüència de la decisió dels òrgans competents 

de la FCOC, en l’aplicació de la normativa vigent. 

 

Article 19 – READMISSIÓ 

 

19.1. La readmissió d’un membre de la FCOC, a més de necessitar els tràmits 

oportuns, no serà efectiva fins que hagi eixugat els deutes i acomplert les obligacions 

de tota mena que varen poder ser la causa de la seva baixa federativa. 

 

19.2. Els tràmits són els següents: 

 

a) Si és una baixa voluntària la readmissió serà igual que un nou membre de la 

FCOC. 

 

b) Si és per causa forçosa caldrà que sol·liciti la seva readmissió per escrit a la 

Junta Directiva que decidirà sobre aquesta. 

 

 

TÍTOL IV. ESPORTISTES FEDERATS 

 

Article 20 – LLICÈNCIA ESPORTIVA 

 

20.1. La condició d’esportista federat s’adquireix quan s’és titular d’una llicència 

esportiva vigent de la FCOC, a més, cal pertànyer a algun club o entitat afiliada o 

adherida. 

 

20.2. La llicència federativa és personal, intransferible i obligatòria per a la 

participació en les competicions i les activitats esportives oficials de la FCOC. 

 

20.3. La titularitat d’una llicència esportiva de la FCOC ha de ser a través d’un 

membre afiliat o adherit, el qual efectuarà les gestions oportunes per a la seva 

tramitació. 

 

20.4. La llicència esportiva de la FCOC podrà estar habilitada per a la participació en 

activitats i competicions esportives oficials d’àmbit estatal i internacional. 

 

Article 21 – DRETS DE LA LLICÈNCIA 

 

21.1. La llicència esportiva dóna dret a: 

 

a) La participació a les competicions i a les activitats esportives de caràcter federat 

de la FCOC. 
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b) La participació a les competicions i a les activitats esportives oficials d’àmbit 

estatal o internacional quan la llicència estigui habilitada a aquests efectes. 

 

c) L’aplicació de la tarifa reduïda de federat per a totes les competicions a què 

assisteixi el titular de la llicència. 

 

d) Una pòlissa d’assegurança. L'assegurança de les llicències ha de garantir la 

cobertura de riscos que expressa l'article 152 del Decret 58/2010, de 4 de maig. 

 

e) Gaudir de la resta d’avantatges que la llicència porti implícita. 

 

Article 22 – CONTROLS 

 

22.1. Els titulars de la llicència, quan participin en competicions esportives oficials de 

Catalunya, estan obligats a sotmetre’s als controls antidopatge que pugui quedar 

establerts al final o durant les competicions o en funció d’aquestes, a petició de la 

FCOC. 

 

Article 23 – PERIODE DE LES LLICÈNCIES 

 

23.1. La llicència esportiva comprèn períodes anyals de gener a desembre, tot i que 

es podran acreditar llicències temporals de durada inferior. 

 

23.2. L’Assemblea General determinarà l’import de la llicència, cercarà els millors 

avantatges per als seus posseïdors i establirà una normativa per a la seva expedició i 

aplicació. 

 

 

TÍTOL V. ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 

 

Article 24 – ÒRGANS DE GOVERN 

 

24.1. Són òrgans de govern i representació de la FCOC l’Assemblea General i la Junta 

Directiva. 

 

Article 25 – ASSEMBLEA GENERAL 

 

25.1. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern i representació de la FCOC, 

constituït amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són vinculants 

per a tots els seus membres afiliats i adherits. 

 

25.2. La composició de l’Assemblea General de la FCOC serà: 

 

a) El/la President/a de la FCOC. 
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b) Els/les presidents/es o representants acreditats dels clubs o associacions 

esportives afiliats, sempre que constin inscrites al Registre d’Entitats Esportives i 

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

 

c) La representació recau en el president o presidenta de l’entitat, 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. 

 

d) Un representant per cada estament de la FCOC: esportistes, tècnics i jutges de 

cadascuna de les disciplines esportives de la Federació. El nombre de representants 

no ha d’ésser superior al de les entitats o clubs membres de l’Assemblea. 

 

e) Tot membre federat major de 18 anys, tindrà dret a participar a l’assemblea amb 

veu però sense vot. 

 

f) Als efectes de poder integrar l’estament tindran la consideració d’esportistes, 

jutges o tècnics, persones majors de 18 anys, federats i que hagin participat en 

almenys una competició del calendari oficial de la Federació de la temporada passada. 

 

25.3. Drets de veu i vot 

 

a) Tots els membres de l’assemblea tenen veu i vot. Els membres de l’assemblea 

general, llevat del president/a, 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 

FCOC en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de 

convocatòria de l’assemblea. 

 

b) El vot dels membres de l’assemblea general és indelegable. 

 

25.4. Competències de l’Assemblea General. 

 

Són competència de l’Assemblea General, com a mínim, i sens perjudici d’altres que 

puguin fixar-se en l’estatut, les següents: 

 

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. 
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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 o presidenta i ratificar els nomenaments 

provisionals a què fa referència aquest decret. 

 

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

 

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 fixat pels estatuts. 

 

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 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. 

 

25.5. Assemblees generals ordinàries i extraordinàries. 

 

a) Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. 

 



17 

b) Són ordinàries les assemblees generals que ha de convocar anualment la 

FCOC, com a federació esportiva catalana, preceptivament per conèixer i decidir sobre 

les matèries que se citen als apartats a), b), c) ,d) i k) de l’article anterior. 

 

c) Les assemblees ordinàries s’han de dur a terme necessàriament en els 6 

mesos naturals posteriors a la finalització de l’exercici. 

 

d) Són assemblees extraordinàries totes les altres assemblees generals que es 

convoquin en el curs de l’exercici. 

 

25.6. Convocatòria de les Assemblees.  

 

La Convocatòria de les assemblees es farà:  

 Per acord de la Junta Directiva:A iniciativa del/la president/a.A iniciativa de la 

Junta Directiva. 

 

 A petició dels membres de l’Assemblea representin un nombre no inferior al 

15% del total dels membres de l’Assemblea. En aquest últim cas, s’ha de convocar en 

el termini de 15 dies naturals des del dia en què la junta Directiva rep la sol·licitud. 

 

Entre la convocatòria de l’Assemblea i la seva realització han de transcórrer com a 

mínim 30 dies naturals i un màxim de 40, excepte en les assemblees que convoquin 

processos electorals (entre el dia en que es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions 

i el dia de la celebració han de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 

45). 

 

Les convocatòries s’han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres i s’han 

d’anunciar com a mínim en una publicació diària d’àmbit català i han d’indicar la data, 

l’hora i el lloc de realització de l’Assemblea, i l’ordre del dia. Així mateix la informació 

sobre les matèries objecte de l’Assemblea ha de posar-se a disposició dels membres a 

la seu de la Federació, i de les delegacions en el cas que n’hi hagi, amb 15 dies 

naturals d’antelació a l’Assemblea. També es podrà anunciar la convocatòria en igual 

condicions de termini, a la web de la federació.  

 

25.7. Constitució de l’assemblea general. 

 

Les assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria 

quan hi concorrin la majoria dels seus membres. 

 

En segona convocatòria, l’assemblea de la FCOC és vàlidament constituïda qualsevol 

que sigui el nombre d’assistents. 

 

Entre la primera i la segona convocatòria transcorreran 30 minuts. 
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25.8. Adopció d’acords  

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 s’hagi previst una 

majoria qualificada. 

 

25.9. Aprovació de l’acta 

 

L’acta la pot aprovar l’assemblea general o bé, per delegació, els interventors, que en 

nombre de 3 hagi designat l’assemblea general, en un termini màxim de 30 dies 

naturals. Els interventors han de signar l’acta juntament amb el/la president/a i el/la 

secretari/ària, acta de la que se n’informarà als membres de l’assemblea i a la 

Secretaria General de l’Esport. 

 

25.10. Funcionament de l’Assemblea 

● Una mesa integrada pel president/a i la resta de components de la Junta 

Directiva de la FCOC presidirà l’Assemblea. El/la secretari/a de la FCOC ha d’actuar 

com a secretari/a de l’Assemblea i estendrà l’acta corresponent. 

● El/la president/a o qui el substitueix ha de dirigir els debats, concedir i retirar les 

paraules, fixar els torns d’intervencions, ordenar les votacions i disposar el que 

convingui per al bon ordre de la reunió. 

● El/la president/a pot suspendre la reunió si s’hi produïssin circumstancies greus 

que alteressin l’ordre. En aquest cas haurà de preveure i comunicar a l’Assemblea la 

data de la represa, que s’haurà de fer en un termini no superior a 15 dies. 

 

Article 26 – JUNTA DIRECTIVA 

 

26.1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i d’administració de la FCOC que 

té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la FCOC i 

gestionar-ne el seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de 

l’Assemblea general. 

També es competència de la Junta Directiva l’admissió de membres afiliats i adherits, 

d’acord amb el procediment regulat en els articles 13 i 14 dels estatuts, la convocatòria 

de les assemblees generals i la presentació a l’Assemblea General Ordinària, en 

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

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

general d’actuació per a l’exercici següent. 

 

26.2. Composició. 

 

Tots els càrrecs de la junta Directiva de la FCOC han de ser escollits mitjançant sufragi 

lliure, directe, igual i secret pels membres de l’Assemblea General, per majoria de vots i 

amb presentació i acceptació prèvies de candidatures. 

 

La Junta Directiva tindrà 11 membres amb els càrrecs següents: un/a president/a, un/a 

vice-president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i 7 vocals. 

 



19 

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan hi assisteixin, almenys, la 

meitat dels membres que la componen i sempre que hi estiguin presents tres de quatre 

càrrecs següents: president/a, vice-president/a, secretari/a, tresorer/a o les persones 

que els substitueixin. 

 

Els acords s’han de prendre per majoria simple dels assistents, llevat que els estatuts 

fixin majories qualificades per a decisions concretes. 

 

El vot del/la president/a serà diriment en cas d’empat. 

 

Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació econòmica a 

favor d’algun dels 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 FCOC.  

 

26.3. Convocatòria. 

 

La Junta Directiva la convocarà el/la president/a de la FCOC, però els membres de la 

Junta, amb un mínim d’un terç, tenen la facultat de poder exigir-ne la convocatòria, que 

es realitzarà dins els 5 dies següents a la petició, i es celebrarà en un termini no 

superior als 15 dies 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. 

 

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 o presidenta és diriment en cas d’empat. 

 

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. 

 

Com a mínim s’ha de realitzar una reunió de Junta Directiva per trimestre. 

 

26.4. Presidència i vicepresidència. 

 

El/la president/a de la FCOC té la representació legal i executa els acords adoptats per 

l’assemblea 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. 

 

El/la vice-president/a o en cas de fallar aquest el membre de la Junta de més edat ha 

de substituir el/la president/a en cas d’absència, vacant o malaltia. 

 

26.5. Adopció de decisions urgents. 

 

Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi garantida en tots 

cas l’autenticitat dels que intervenen en l’adopció de les decisions, la junta directiva pot 
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adoptar els seus acords per correu electrònic, fax, videoconferència i mitjans tècnics 

anàlegs. En aquestes supòsits, la corresponent acta es redacta junt amb els justificants 

de fax, correus electrònics o suports corresponents. 

 

Aquesta possibilitat és extensible a la resta d’òrgans complementaris de què disposi la 

junta directiva.  

 

26.6. Delegació de funcions. 

 

La junta directiva pot delegar algunes de les seves funcions en una comissió executiva 

designada en el seu si. 

 

Els estatuts o reglaments han de preveure les funcions que poden ser objecte de 

delegació i el regim de funcionament i d’adopció d’acords per a l’esmentada comissió.  

 

26.7. Dissolució de la Junta. 

 

La Junta es dissoldrà pels supòsits de l’article 37.4 de l’estatut així com també per 

acord de la pròpia Junta Directiva. 

 

 

TÍTOL VI. ÒRGANS TÈCNICS 

 

Article 27 – ÒRGANS TÈCNICS 

 

27.1. Per al desenvolupament i l’execució de les funcions tècniques de la FCOC 

aquesta disposa dels següents òrgans tècnics: Escola Catalana de Curses d’Orientació 

(ECCO), Comitè de Federats, Comitè de Cartografia, Comitè de Competicions i Comitè 

Econòmic. 

 

27.2. El/la president/a de tots aquests òrgans serà el/la president/a de la FCOC que 

escollirà la composició dels membres de cadascun d’ells. 

 

Escola Catalana de Curses d’Orientació (ECCO): Serà l’encarregada de la divulgació 

de l’Orientació a nivell docent, organitzar els JEEC, convocar cursets i divulgar temes 

tècnics. 

 

Comitè de Federats: Tindrà cura de tenir en regla la relació, llicències i assegurança de 

federats i de les seves altes i baixes. 

 

Comitè de Cartografia: Encarregat de programar i analitzar propostes de nous 

equipaments i vetllar per la seva correcta execució. 

 

Comitè de Competicions: Es cuidarà de tenir al dia els reglaments de competició i 

vetllar pel seu compliment, així com pel que fa al calendari de competicions. 
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Comitè Econòmic: Encarregat de la correcta programació i control d’ingressos i 

despeses. 

 

27.3. L’estructura organitzativa de cadascun d’aquests òrgans, com també les 

funcions que se’ls atorguin i les competències que, si s’escau, puguin ser-los 

delegades, hauran d’aprovar-los la Junta Directiva i ratificar-los l’Assemblea General. 

 

 

TÍTOL VII. REGIM ECONÒMIC 

 

Article 28 – RÈGIM ECONÒMIC 

 

28.1. El sistema econòmic de la FCOC és el de pressupost i patrimoni propi i s’hi 

apliquen les normes econòmiques que estableix el Decret 58/2010 i les normes 

comptables del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial vigent en cada 

moment. 

 

28.2. Els comptes de la FCOC es portaran en un llibre diari, amb inventaris i balanços 

i comptes anuals. 

 

28.3. La FCOC aplicarà els principis pressupostaris següents: 

 

a) La periodicitat de l’exercici serà anual i coincidirà amb l’any natural. 

 

b) La tresoreria de la FCOC estarà composada pel total de saldos disponibles de 

diners existents tant a entitats financeres com a caixes dels seus diferents òrgans. 

 

c) Per a realitzar qualsevol operació en els comptes corrents i/o dipòsits en entitats 

bancàries o d’estalvi, podran representar la FCOC el/la president/a, el/la vice-

president/a, el/la tresorer/a i el/la secretari/a. 

 

d) La comptabilitat de la FCOC recollirà tots els fets econòmics efectuats en el seu 

nom, independentment de l’òrgan que els hagi efectuat. 

 

e) La Junta Directiva aprovarà les ordres de contractació i de pagament d’acord 

amb les condicions establertes per l’Assemblea General. 

 

f) La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners a 

préstec. 

 

g) Quan la seva quantia ultrapassi, dins l’exercici, l’import del 25% del pressupost 

anual, o el 25% del patrimoni que consti en balanç a més de l’acord d’Assemblea, serà 
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imprescindible que l’operació tingui l’informe favorable de la Secretaria General de 

l’Esport. 

 

h) La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica, dins dels límits 

previstos en el pressupost. La Junta Directiva pot acordar el traspàs de partides 

mitjançant acord que consti en acta. 

 

Article 29 – PRESSUPOST 

 

29.1. El pressupost serà aprovat en l’Assemblea General ordinària de la FCOC, i per 

majoria dels vots presents en el moment de la votació. 

 

Article 30 – COMPTABILITAT 

 

30.1. La Junta Directiva haurà de formular, dins els tres primers mesos de l’exercici, i 

presentar a la immediata Assemblea General, els seus comptes anuals, que 

comprendran el balanç, el compte d’ingressos i despeses, el pressupost per a l’exercici 

i la memòria. 

 

30.2. 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 en podran demanar còpia, que se’ls haurà de lliurar abans de 

la celebració de l’Assemblea. 

 

30.3. La comptabilitat, amb els seus balanços, amortitzacions, etc., seguiran les 

normatives previstes. 

 

30.4. La memòria analitzarà l’activitat econòmica de la FCOC. 

 

30.5. La FCOC sotmetrà llur comptabilitat i estat econòmic a la verificació comptable 

prevista al Decret 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 

l’Esport, així com el 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 31 – FINANÇAMENT 

 

31.1. Són ingressos de la FCOC: 

 

a) Les quotes i derrames aportades pels seus membres que seran fixades 

anualment. 

 

b) Les quotes que s’estableixin per a l’expedició de llicència. 
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c) Les subvencions obtingudes tant d’organismes públics com privats i d’altres 

persones físiques o jurídiques. 

 

d) Els rendiments dels bens integrants del seu patrimoni i, en el seu cas, dels drets 

dels que sigui titular. 

 

e) El producte de la venda o cessió de béns i drets del que sigui titular així com de 

donacions i llegats que pugui rebre. 

 

f) Les assignacions que pugui establir per la prestació de serveis, venda de 

publicacions i per tot tipus d’activitats que organitzi. 

 

 

TÍTOL VIII. RÈGIM DOCUMENTAL 

 

Article 32 – RÈGIM DOCUMENTAL 

 

32.1. Integren el règim documental de la FCOC: 

 

a) El registre d’entitats. 

 

b) Els llibres d’actes de: 

 L’Assemblea General. 

 La Junta Directiva. 

 Les Juntes Directives i les Juntes Generals de les representacions territorials, si 

és el cas. 

 Els òrgans tècnics i consultius. 

 

c) Els llibres de comptabilitat: 

 Diari. 

 Inventaris i balanços. 

 Les matrius o còpies de factures emeses. 

 Les factures de tercers i comprovants de caixa que justifiquin adquisicions, 

despeses i cobraments de treballs. 

 El compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica. 

 

d) Els contractes i escriptures de compra-venda, obra nova, cessió, donació, etc. i 

qualsevol altre relatiu a drets reals. 

 

e) Els contractes d’arrendament, d’assegurança i altres en els quals la FCOC en 

sigui part. 

 

f) Els convenis i acords signats amb qualsevol organisme públic o privat o 

persona física o jurídica. 
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g) La correspondència amb tercers, entitats federades i òrgans federatius.  8. 

L’arxiu de les publicacions editades. 

 

h) El arxiu i registre de mapes. 

 

i) Tota la documentació complementària i interna dels òrgans tècnics. 

 

32.2. El fons documental de la FCOC haurà de reunir les condicions següents: 

 

a) Estarà convenientment classificat. 

 

b) Estarà sota la custòdia de la Junta Directiva. 

 

c) Tindrà caràcter permanent. 

 

d) Per a destruir o cedir qualsevol dels seus documents caldrà l’acord de 

l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, la qual es responsabilitzarà 

d’informar l’Assemblea sobre la legalitat vigent. 

 
 

TÍTOL IX. RÈGIM ELECTORAL 

 

Article 33 – PROVISIÓ DE CÀRRECS 

 

33.1. Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, 

igual i secret pels membres de l’Assemblea General, per majoria de vots i en 

presentació i acceptació prèvia de candidatures. 

 

33.2. Per poder ser candidat a President/a o a membre de la Junta Directiva de la 

FCOC cal tenir el veïnatge administratiu a Catalunya, ser major d’edat, estar en ple ús 

dels drets civils i no trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan 

competent. 

 

Article 34 – CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 

 

34.1. La convocatòria per a l’elecció de la Junta Directiva de la FCOC s’ha de dur a 

terme mitjançant acord de l’Assemblea General. A l’ordre del dia constarà la proposta 

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

de la junta electoral, que ha d’estar integrada per tres membres titulars i tres suplents, 

que s’escolliran en elecció lliure, directa, igual i secreta de entre tots els membres que 

assisteixin a l’Assemblea. 

 

Entre el dia en què es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la 

celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45. 
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34.2. L’acord de convocatòria d’eleccions ha d’incloure, com a mínim, les qüestions 

següents: 

 

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

 

b) Fixació de la data de la realització de l’acte electoral i el calendari electoral. 

 

c) Reglament electoral. 

 

Article 35 – JUNTA ELECTORAL 

 

35.1. La junta electoral estarà integrada per tres membres titulars i tres suplents, tots 

els quals seran elegits, de forma lliure, directa, igual i secreta d’entre tots els membres 

de ple dret que assisteixin a l’Assemblea General i no podran formar part d’una 

candidatura ni ser familiars de candidats tant per afinitat com per sanguinitat fins a 

tercer grau, ni podran ser membres de la Junta Directiva o Comissió Gestora.  

 

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. 

 

35.2. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i 

constituir-la formalment en el termini fixat per l’Assemblea. A l’acte de constitució han 

d’elegir el/la president/a. Ha d’actuar com a secretari/a 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 els acords que prengui la junta electoral, amb el vist-i-plau del/a president/a. 

 

35.3. El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i si els elegits com a 

titulars o suplents per a composar la Junta Electoral es neguessin a exercir el seu 

càrrec de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, seran substituïts 

per membres que designi la Junta Directiva o si s’escau la Comissió Gestora. 

 

La junta electoral constituïda mantindrà el seu mandat i funcions fins a l’acabament del 

procés electoral. 

 

35.4. La junta electoral té les funcions següents: 

 

a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l’Assemblea 

respecte del cens o les llistes electorals. 

 

b) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació. 

 

c) Decidir, a instància de qualsevol membre de l’assemblea o candidat, o per 

iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral 

que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar 
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els principis de publicitat, d’igualtat d’oportunitats, de llibertat, de no-discriminació i de 

secret de vot, que han de ser presents en tot el procés electoral. 

 

d) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que 

legalment s’estableixin. 

 

e) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres 

de l’Assemblea o candidats en qualsevol fase del procés electoral. 

 

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

màxim de 3 dies després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i la resolució 

de la junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins el tres dies següents. 

 

Contra els acords de la junta electoral pot interposar-se recurs ordinari davant el 

Comitè Català de Disciplina Esportiva, en un termini de tres dies, la resolució del qual 

exhaureix la via administrativa. 

 

Article 36 – CANDIDATURES i VOTACIONS 

 

36.1. Les eleccions es realitzaran mitjançant el sistema de candidatures tancades, 

inclouran com a mínim un nombre de candidats no inferior als 2/3 dels càrrecs 

elegibles. En les candidatures s’indicarà només el nom dels membres de la candidatura 

encapçalats pel candidat/a a president/a. 

 

El/la president/a distribuirà els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura 

una vegada produïda l’elecció. 

 

36.2. L’acte de les votacions serà controlat per la junta electoral i, si s’escau, també 

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

votació i el recompte. 

 

No seran admesos els vots per correu ni per delegació. La representació, quan no 

l’assumeixi el/la president/a de l’entitat, haurà d’acreditar-se mitjançant acord de la 

Junta Directiva, i en cap cas no s’admetrà més d’una representació per persona. 

 

Article 37 – CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

37.1. La Junta Directiva quedarà constituïda pel/a president/a i la resta de membres 

de la candidatura guanyadora. 

 

37.2. El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de 4 anys i, en tot 

cas, la seva renovació és total. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació 

temporal i les renovacions són totals. 
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37.3. La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots serà considerada 

guanyadora. 

 

a) Si es produís empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més 

vots, caldrà realitzar una nova votació entre els empatats el setè dia següent, a la seu 

de la FCOC, a la mateixa hora i iguals condicions. 

 

b) L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la junta 

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

candidatures presentades i al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de 

Catalunya, el qual n’informarà a la federació espanyola corresponent i a la UFEC. 

 

c) Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es pot interposar 

recurs davant el Tribunal Català de l’Esport, en un termini de tres dies, la resolució del 

qual exhaureix la via administrativa. 

 

d) Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, no es realitzarà 

l’acte de la votació, i la junta electoral en donarà compte a la Secretaria General de 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya, a fi que el/la secretari/a general, o la persona 

delegada, faci la proclamació del/a nou/va President/a i la Junta Directiva, i el Registre 

d’entitats esportives en doni compte a la federació espanyola corresponent i a la UFEC. 

 

e) Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la 

junta electoral, amb els membres suplents i, si s’escau, els membres de la Junta 

Directiva que no hagin cessat constituiran una comissió gestora, amb l’únic objectiu 

d’administrar la federació i convocar i realitzar noves eleccions en un termini de 3 

mesos. 

 

37.4. El cessament dels membres de la junta directiva de la FCOC es produeix per 

les següents causes: 

 

a) Per l’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits. 

 

b) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits. 

 

c) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec. 

 

d) Per decisió disciplinaria executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels 

òrgans del govern o representació de la federació. 

 

e) Per aprovació d’un vot de censura. 
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37.5. La suspensió del mandat dels membres de la junta directiva es produirà per: 

 

a) Sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i això 

ho aprovi la junta. 

 

b) Per acord de la junta directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un 

membre de la junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de 

l’expedient. 

 

c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinaria executiva. 

 

Article 38 – PROVISIÓ DE VACANTS 

 

38.1. En cas de que existeixin 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, se seguirà el règim següent: 

 

a) En cas d’absència, vacant o malaltia del//a president/a el substituirà el/la vice-

president/a, llevat dels supòsits dels apartats d) i e) d’aquest article. 

 

b) Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres de la junta directiva, 

però no el/la president/a, aquest ha d’acordar la provisió transitòria dels càrrecs 

corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera assemblea general que 

realitzi la FCOC. 

 

c) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres de la junta directiva, 

incloent-hi el/la president/a, correspon als membres no afectats decidir la provisió 

transitòria de vacants, decisió que també ha de ser en la propera assemblea general 

que realitzi la federació, sens perjudici del que disposa l’apartat a) d’aquest article. 

 

d) Si les vacants afecten més del 50% dels components de la junta directiva, 

incloent-hi el/la president/a, l’assemblea general ha d’elegir una comissió gestora amb 

l’objecte d’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% dels membres de la junta 

directiva, però no al/la president/a, aquest juntament amb els membres que restin als 

càrrecs directius es constituiran en comissió gestora amb l’objecte establert en l’apartat 

precedent. 

 

38.2. Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-

los, ho són només pel temps que resti de mandat al càrrec i sense que la designació 

alteri el temps natural del mandat que estableix l’article 37.2 d’aquests estatuts. 
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38.3. 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. 

 

Article 39 – COMISSIÓ GESTORA 

 

39.1. La comissió gestora ha d’exercir totes les facultats de govern, administració i 

representació 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 normals de la 

Federació i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori màxim de 

tres mesos en el qual haurà de convocar i realitzar noves eleccions. 

 

39.2. La seva composició ha de ser d’un nombre de membres no inferior a 5, elegits 

de entre els membres de l’Assemblea.  

 

Article 40 – VOT DE CENSURA 

 

40.1. Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el/la President/a de la 

Federació o contra la totalitat de la Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, 

caldrà que ho demani per escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per 

a la identificació dels sol·licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com 

a mínim, el 15% dels membres de l’Assemblea General. 

 

40.2. Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la secretaria de la 

Federació, s’ha de constituir, dins el termini dels 10 dies següents, una mesa de 5 

persones, formada per 2 membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els 2 

primers signants de la sol·licitud i un/a delegat/da designat per la Unió de Federacions 

Esportives Catalanes, que en serà el/la president/a. 

 

40.3. Comprovada per la mesa l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats al 

punt primer, i dins el termini màxim de 5 dies naturals, la Junta Directiva ha de 

convocar l’Assemblea General per tal que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a 

10 dies naturals ni superior a 20 dies a comptar de l’endemà de la convocatòria, amb la 

finalitat de dur a terme l’acte de la votació, prèviament al qual tindran veu els 

representants dels sol·licitants de vot de censura i els censurats. 

 

40.4. L’Assemblea i l’acte de votació han de ser controlats per la mesa esmentada a 

l’apartat 2, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que s’hi puguin 

produir tenint en compte que els seus acords són immediatament executius i sense que 

s’interrompi ni pugui suspendre’s per aquesta causa la votació. Un cop finalitzada la 

votació, la mesa ha de disposar l’escrutini i el recompte de vots. Contra la resolució 

final de la mesa es pot interposar recurs previst davant el Tribunal Català de l’Esport, 

en un termini de tres dies. 
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40.5. El vot de censura només es pot acordar mitjançant votació favorable de les 2/3 

parts dels membres de l’assemblea d’assistents. 

 

Un cop acordat el vot de censura, el/la President/a, la Junta Directiva o els membres a 

qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el règim de transició previst 

estatutàriament. 

 

40.6. En el cas que la Junta Directiva no nomenés els membres de la mesa o no 

convoqués l’Assemblea General, la Secretaria General de l’Esport, a petició dels dos 

primers signants de la sol·licitud, pot requerir a la Junta que ho porti a terme. El fet que 

la Junta no ho faci en el termini que se li assenyali, faculta la Secretaria General de 

l’Esport perquè pugui nomenar discrecionalment els membres de la mesa que manquin 

o, si s’escau, convocar directament l’Assemblea General amb la finalitat de dur a terme 

l’acte de la votació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que siguin 

d’aplicació. 

 

40.7. 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. 

 

40.8. En el cas que el vot de censura vagi contra el/la president/a 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. 

 

40.9. No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de 

l’elecció d’una nova junta directiva. 

 

 

TÍTOL X. MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

 

Article 41 – MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 

 

41.1. Qualsevol modificació o reforma dels estatuts s’ha d’aprovar per l’Assemblea 

General, per la majoria dels assistents. 

 

41.2. Durant quinze dies naturals abans de l’Assemblea es podrà consultar el nou 

text proposat. 

 
 

TÍTOL XI. RÈGIM DE DISSOLUCIÓ 

 

Article 42 – DISSOLUCIÓ FCOC 

 

42.1. La FCOC es dissoldrà com a tal per les causes següents: 
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a) Per acord de l’Assemblea General, convocada a l’efecte, adoptat per una 

majoria de dos terços dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels 

membres amb dret a vot de l’assemblea. 

 

b) Per la revocació del seu reconeixement oficial de la federació, tret del supòsit 

que aquesta es transformi en una associació de règim general. 

 

c) Per la fusió amb una altre federació esportiva catalana. 

 

d) Per resolució judicial. 

 

e) Per qualsevol altra causa prevista en els estatuts o en l’ordenament jurídic 

vigent. 

 

f) Per la integració en una altre federació esportiva catalana. 

 

42.2. L’extinció de la FCOC comportarà la cancel·lació automàtica de la seva 

inscripció. 

 

Article 43 – DESTINACIÓ DEL PATRIMONI 

 

43.1. En cas de dissolució de la FCOC el seu patrimoni net després d’efectuada la 

liquidació escaient revertirà a la col·lectivitat de què forma part aquesta entitat. 

 

 

TÍTOL XII. RÈGIM JURISDICCIONAL 

 

Article 44 – ÀMBITS JURISDICCIONALS: COMPETITIU I DISCIPLINARI 

 

44.1. La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva s’estén a 

conèixer i resoldre aquelles qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en 

relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport de les curses d’orientació 

regulat per les normes de la FCOC. 

 

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. 

 

44.2. La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària federativa s’estén a 

conèixer les infraccions de les regles de la prova o competició, de la conducta esportiva 

o de les normes de conducta associativa tipificades amb caire general per la Llei de 

l’esport de Catalunya i en els reglaments de la FCOC.  
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Les infraccions es classifiquen segons la relació següent: 

 

a) 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 reguladores de la modalitat esportiva de curses d’orientació. 

 

b) Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions contràries al 

que disposen les normes específiques de disciplina i convivència esportiva siguin o no 

comeses durant el transcurs d’una prova o competició de caire federatiu. 

 

c) Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions 

que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de la 

FCOC. 

 

44.3. La potestat disciplinària confereix als seus titulars legítims la possibilitat 

d’enjudiciar i, si s’escau, sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disciplina 

esportiva o associativa de la FCOC, és a dir, els clubs o associacions esportius i els 

directius, tècnics i esportistes, els jutges de les proves, 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 de Catalunya. 

 

44.4. En relació amb la disciplina esportiva, la FCOC disposarà d’un reglament que 

preveurà, amb total respecte a les disposicions de la Llei de l’esport de Catalunya i del 

Decret 70/1994, pel qual es regula les federacions esportives catalanes, 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 d’imposició, si s’escau, 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 d’aquesta. 

 

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 amb posterioritat al moment d’haver estat comeses, així com a l’aplicació 

dels efectes retroactius favorables. 

 

f) Un sistema de recursos contra les sancions imposades. 
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Article 45 – ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS 

 

45.1. L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària, correspon: 

 

a) Als jutges durant el desenvolupament de la prova o competició, amb subjecció a 

les regles establertes a les disposicions de cada disciplina esportiva de les curses 

d’orientació o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti. 

 

b) Al comitè de competició i disciplina esportiva, òrgan col·legiat constituït per tres 

persones, un dels quals llicenciats en dret, assistits per un secretari/a amb veu però 

sense vot, designats per la junta directiva de la FCOC, d’entre els membres del qual es 

nomenarà un president/a. El funcionament d’aquest òrgan es regularà 

reglamentàriament. 

 

c) Al comitè d’apel·lació, òrgan col·legiat constituït per tres membres, un dels 

quals llicenciat en dret, designats per la junta directiva  de la FCOC, d’entre els 

membre del qual es nomenarà un president/a. 

 

45.2. Aquest òrgan resoldrà en segona instància i per majoria, els recursos 

interposats contra els acords del comitè de competició i disciplina esportiva, recursos 

contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans 

competents dels clubs esportius afiliats i recursos contra les decisions dictades pels 

òrgans electorals dels esmentats clubs federats. El funcionament d’aquest òrgan es 

regularà reglamentàriament. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Josep Mª Dedéu      Òscar Sanz 

President       Secretari 
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