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ESTATUTS
CAPÍTOL I.
DENOMINACIÓ, NATURALESA, RÈGIM, DOMICILI I MODALITAT ESPORTIVA.

ARTICLE 1.- Denominació i naturalesa.
1. La Federació Catalana de Caça constituïda el dia 14 de Febrer de 1984, és una entitat privada,
sense afany de lucre, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar pròpies pel
compliment dels seus fins, constituïda per associacions o clubs esportius (també denominats
societats de caçadors i societats ocellaires), seccions esportives, agrupacions esportives i d’altres
entitats privades, que incloguin entre les seves finalitats socials la pràctica i el foment de l’esport de
la caça, i el desenvolupament i l’organització d’activitats esportives relacionades amb la caça i
l’activitat cinegètica, dintre de l’àmbit del territori de Catalunya.
2. La Federació Catalana de Caça té la condició d’entitat d’utilitat pública i d’interès cívic i social, i
com tal gaudirà dels beneficis i prioritats que legalment li puguin correspondre.
3. La Federació Catalana de Caça s’adscriurà a la Unió de Federacions Esportives Catalanes.
ARTICLE 2.- Modalitat esportiva.
La Federació Catalana de Caça té com a objecte la pràctica de la modalitat esportiva de la Caça,
dintre de la qual cal distingir les següents disciplines:
a) Caça menor amb gos.
b) Caça major.
c) Caça amb arc.
d) Falconeria.
e) Ocells de Cant (Ocellaires).
f) Caça de Sant Hubert.
g) Compak Sporting.
h) Recorreguts de caça.
i) Caça foto-cinematogràfica i amb vídeo.
j) Gossos de caça. (gossos de mostra, gossos de rastre, i podencs).
ARTICLE 3.- Escut.
L’escut que identifica a la Federació Catalana de Caça és el següent:
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L’escut està composat per quatre barres vermelles sobre fons groc dins un figura geomètrica en
forma de cor de la que surten unes algues en les parts exteriors lateral inferiors, sobre la qual hi ha
dos caps amb banyes de cérvols i dos conills de bosc de color negre, i abaix hi figura el nom de
Federació Catalana de Caça.
ARTICLE 4.- Domicili.
El domicili social de la Federació Catalana de Caça és a Barcelona, Rambla Guipúscoa, 23-25, planta
3ª.
ARTICLE 5 .- Correu electrònic.
La Federació Catalana de Caça te l’adreça de correu electrònic següent: info@federcat.com, que es
podrà modificar per acord de la Junta Directiva.
ARTICLE 6.- Pàgina web.
La Federació Catalana de Caça posarà a disposició dels seus membres el seu lloc web com a eina
informativa complementària. L’adreça de la web o nom de domini que utilitza la Federació és:
www.federcat.com, que és podrà modificar per acord de la Junta Directiva.
ARTICLE 7.- Normativa aplicable.
La Federació Catalana de Caça es regirà per aquests Estatuts, pels reglaments i acords aprovats
vàlidament pels seus òrgans competents, disposicions de la Federació Espanyola i de la Federació
Internacional de Caça en matèria competitiva i disciplinària quan actuï en competicions oficials
d’àmbit estatal i internacional, i en tot allò que no hi sigui regulat per les disposicions legals vigents,
amb total garantia dels principis democràtics i representatius.
ARTICLE 8.- Integració a la Reial Federació Espanyola de Caça.
La Federació Catalana de Caça, als efectes de la participació dels membres i entitats que té afiliats,
a l'activitat esportiva d'àmbit estatal, està integrada a la Reial Federació Espanyola de Caça.
No obstant això, les normes i reglaments de la Federació Espanyola només seran aplicables als
membres i entitats afiliats a la Federació Catalana de Caça, en matèria disciplinària i competitiva,
quan actuïn en competicions oficials d'àmbit estatal.
La Federació Catalana de Caça ostenta amb caràcter exclusiu i únic la representació de la Federació
Espanyola de Caça. Per raó d'aquesta representació, a més de les funcions que li són pròpies, la
Federació Catalana de Caça podrà desenvolupar a Catalunya totes les funcions i competències que,
per delegació, li pugui atorgar aquella Federació Espanyola.
ARTICLE 9.- Àmbit territorial.
La Federació Catalana de Caça té àmbit territorial a Catalunya, sense perjudici de que pugui
desenvolupar les seves activitats en àmbits suprautonòmics i internacionals.
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ARTICLE 10.- Registre.
La Federació Catalana de Caça figurarà inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya.
ARTICLE 11.- Llengua, himne i bandera.
El català, com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de la Federació Catalana de Caça. La
Federació acollirà la llengua castellana en convivència recíproca amb la catalana basant-se en el
respecte a la llibertat d’expressió en qualsevol de les dues llengües.
La Federació Catalana de Caça pot utilitzar l’himne i la bandera de Catalunya a les competicions en
que participin les seves seleccions.
ARTICLE 12.- No discriminació.
La Federació Catalana de Caça no permetrà en el compliment dels seus fins qualsevol discriminació
per raó personal, racial, política, religiosa o de sexe.

CAPÍTOL II.
FUNCIONS I COMPETÈNCIES

ARTICLE 13.- Funcions i competències.
1. La Federació Catalana de Caça es l’única competent dintre del territori de Catalunya per
reglamentar, tutelar, organitzar, gestionar i controlar les competicions federades de la caça
esportiva en l’àmbit català. A la Federació li correspondrà la redacció dels reglaments tècnics
esportius, d’acord amb la legalitat vigent, que regiran les diferents modalitats de les competicions
federades, que es celebrin i organitzin a Catalunya.
2. La Federació Catalana de Caça a més de les competències que li són pròpies, exerceix, si s’escau
en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, les funcions
següents:
a) Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela de
les activitats pròpies de l’esport de la caça.
b) Ordenar, organitzar, qualificar i autoritzar les competicions esportives oficials de
Catalunya.
e) Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o en competicions
oficials de caça dins l’àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les d’àmbit
estatal i internacional quan es compleixin els requisits i convenis establerts.
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c) Vetllar pel compliment i interpretació correctes de les reglamentacions i normes
tècniques vigents que regulin les competicions federades de l’esport de la caça.
d) Ensenyar mitjançant els òrgans adients la tècnica de l’esport de la caça, i organitzar els
campionats i competicions, i promoure especialment campanyes de millora de les activitats
cinegètiques.
e) Confeccionar la llista dels esportistes integrants de les seleccions esportives catalanes.
f) Impulsar, planificar i controlar, en coordinació amb la Secretaria General de l’Esport,
l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i el millorament esportiu
continuat dels esportistes.
g) Encarregar-se de la formació específica dels caçadors, preparadors i entrenadors, àrbitres,
jutges, de l’esport de la caça d’acord amb l’Escola Catalana de l’Esport, de la Secretaria
General de l’Esport.
h) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i jurídiques
integrades en la Federació.
i) Fer complir les normes, reglaments i acords, i exercir la potestat disciplinària sobre totes
les persones físiques i jurídiques integrades a la Federació.
j) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
k) Preveure, controlar i sancionar 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.
l) Prevenir, controlar i reprimir la violència en l’esport.
ll) Sotmetre a tràmit de la Secretaria General de l’Esport la incorporació d’una disciplina o
especialitat esportiva dins la Federació.
m) Actuar en coordinació i col·laboració plenes amb la Federació Espanyola de Caça, i, si
s’escau, amb els òrgans esportius de l’Administració esportiva de l’estat, en l’organització o
tutela de les competicions i activitats oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc
al territori de Catalunya.
n) Promoure el foment i l’organització de les competicions i altres activitats esportives entre
les comunitats autònomes, o amb països de l’àmbit internacional.
o) En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de l’esport de la caça.
3. La Federació Catalana de Caça, quan s’escaigui, coordinarà les seves actuacions amb el Consell de
Caça de Catalunya.

14

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

4. La Federació Catalana de Caça pel compliment del seus fins subscriurà amb el Departament de la
Generalitat de Catalunya que correspongui, els convenis de col·laboració que siguin adients.
CAPITOL III
ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’AFILIAT.

ARTICLE 14.- Adquisició de la condició d’Entitat afiliada.
1. Les associacions o clubs esportius també denominats societats de caçadors i societats ocellaires,
seccions esportives, agrupacions esportives i d’altres entitats privades que tinguin per finalitat la
pràctica de la caça, podran afiliar-se a la Federació Catalana de Caça, sent facultat de la Junta
Directiva la seva acceptació en els termes continguts en aquests Estatuts. Per adquirir la condició
d’entitat afiliada serà necessari complir els següents requisits:
a) Sol·licitud d’ingrés mitjançant escrit on consti la petició de l’Entitat i el compromís
d’acceptació dels presents Estatuts.
b) Acreditació de la inscripció de l’Entitat o acreditació de l’adscripció de la secció esportiva
d’una entitat de caire no esportiu, en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de
Catalunya.
c) Pagament de les quotes d’afiliació que estiguin fixades.
d) Acreditar haver sol·licitat a la Federació dotze llicències federatives de caçador, com a
mínim, i haver realitzat el pagament de les quotes de les mateixes.
2. Rebuda la sol·licitud d’incorporació d’una Entitat esportiva o d’una secció esportiva, i complerts
els requisits formals establerts en el punt anterior, la Federació comunicarà al sol·licitant la seva
adscripció com a membre afiliat.
3. La Federació verificarà, anualment, el compliment per part de les Entitats afiliades dels requisits
establerts en el punt 1 anterior, i d’acord amb això, elaborarà un cens anual d’Entitats afiliades a la
Federació, després de procedir, si s’escau, als procediments adients per tal de decidir la pèrdua de
la condició de membre federat.
4. Tots els membres afiliats a la Federació Catalana Caça, quedaran sotmesos a les normes
d'aquests Estatuts i reglaments que els desenvolupin; així com a les disposicions i acords adoptats
vàlidament pels diferents òrgans federatius en l'àmbit de les seves respectives competències.
ARTICLE 15.- Pèrdua de la condició d’Entitat afiliada.
La condició de membre de la Federació Catalana de Caça es perd per les causes següents:
a) Renúncia o baixa voluntària.
b) Dissolució de l’entitat esportiva o societat afiliada.
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c) Sanció disciplinària imposada per l’òrgan federatiu competent de manera reglamentària
que comporti la pèrdua del caràcter d’afiliat.
d) L’impagament de les quotes establertes prèvia la incoació del corresponent expedient
disciplinari per l’òrgan jurisdiccional federatiu competent.
e) La manca d’acreditació de la sol·licitud de formalització de dotze llicències federatives de
caçador per any, com a mínim i haver realitzat el pagament de la quota de les mateixes,
prèvia la incoació d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit d’audiència a
l’entitat interessada.
CAPÍTOL IV
DRETS I OBLIGACIONS DELS AFILIATS.

ARTICLE 16.- Drets dels afiliats.
Els membres de la Federació tindran, d’acord amb el previst en els presents Estatuts, els següents
drets:
a) Participar amb veu i vot en l’Assemblea General i en els òrgans de representació de la
Federació, en les condicions i proporcions que estableixen aquests Estatuts per a l’exercici
d’aquest dret.
b) Gaudir de la condició de practicant amb el caràcter federat de la modalitat esportiva de la
caça i activitats cinegètiques i participar amb els seus caçadors a les competicions que
corresponguin.
c) Ser elector i elegible en les condicions que s’estableixin en aquests Estatuts.
d) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena
que la Federació tingui establertes o organitzi en favor dels membres de la Federació, d’acord
amb les normes o reglaments que disposi la Junta Directiva i que siguin ratificats per
l’Assemblea General.
e) Rebre informació que tingui relació en les activitats cinegètiques en les que participi.
f) Tots els altres drets que es desprenguin d’aquests Estatuts i de les disposicions legals.
ARTICLE 17.- Obligacions dels afiliats.
Els membres de la Federació tindran, d’acord amb el previst en els presents Estatuts, les següents
obligacions:
a) Complir aquests Estatuts, els reglaments interns de funcionament i disciplinaris, i els acords
dels òrgans de representació i govern de la Federació, adoptats vàlidament en l’àmbit de les
seves competències.
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b) Contribuir al compliment de les activitats esportives i socials de la Federació.
c) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de la Federació i notificar els canvis
d’aquesta adreça.
d) Contribuir al sosteniment econòmic de la Federació, en la mesura que els correspongui, amb
l'abonament de les quotes, assegurances esportives i altres drets aprovats vàlidament.
e) Mantenir en tot moment, i per a una millor i més adequada convivència, una actuació cívica i
ètica correctes amb respecte i cortesia, evitant conductes que produeixin escàndol o mal
exemple envers els altres afiliats.
f) Exercitar amb cortesia i respecte tots els drets que li atorga la seva condició de membre de la
Federació.
g) Col·laborar amb la Federació quan aquesta requereixi als esportistes per integrar la selecció
nacional de Catalunya.
j) Totes aquelles altres que es desprenguin dels presents Estatuts.

CAPÍTOL V. LLICÈNCIA FEDERATIVA. FEDERATS. CAÇADORS. ENTRENADORS I PREPARADORS.
ÀRBITRES I JUTGES.

SECCIÓ 1ª.- DISPOSICIONS GENERALS.
ARTICLE 18.- Llicencia esportiva.
1. La llicència esportiva té per objecte acreditar la pràctica de l’activitat física o la competició de la
caça i comporta l’autorització i la vinculació amb la Federació Catalana de Caça i amb l’organitzador
de les activitats o competicions.
2. Les entitats públiques o privades que organitzin activitats físiques o esportives de caça, amb
independència de la seva durada i de la tipologia de l’espai en què es realitzin, hauran d’exigir a tots
els participants la llicència esportiva corresponent a l’activitat.
3. La durada de la llicència esportiva serà per una sola temporada, i la seva vigència finalitzarà quan
acabi la temporada per a la qual va ser expedida.
SECCIÓ 2ª.- CLASSES DE LLICÈNCIA.
ARTICLE 19.- Classes de llicència esportiva.
La Federació Catalana de Caça és competent per l’expedició de les llicències esportives següents:
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a) Llicència Federativa, en relació a la modalitat de la caça i les seves disciplines esportives de
l’article 2 d’aquests Estatuts.
b) Llicència d'Activitat Física, en relació a l’activitat física i en relació a aquelles activitats que la
Federació Catalana de Caça organitzi i/o gestioni de manera directa o indirectament.
SECCIÓ 3ª.- LLICÈNCIA FEDERATIVA.
ARTICLE 20.- Llicència federativa.
1. La llicència federativa atorga al seu titular la condició de federat, l'habilita per participar en les
competicions de la Federació Catalana de Caça d’acord amb les regles que les regeixen en cada cas,
i estableix la subjecció de la persona a qui li ha estat tramitada a la jurisdicció federativa.
2. Les llicències federatives emeses per la Federació Catalana de Caça habiliten els seus titulars a
participar en competicions oficials d’àmbit autonòmic o d’àmbit estatal segons tinguin incorporada
la quota corresponent a la Federació Catalana o també de la Federació Espanyola de Caça.
3. La Federació Catalana de Caça podrà exigir la llicència federativa per a altres competicions,
activitats físiques no competitives i qualsevol altra activitat que organitzi ella mateixa.
ARTICLE 21.- Assegurança.
1. La llicència esportiva comportarà una assegurança que garanteixi, com a mínim, la cobertura dels
riscos següents:
a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.
c) Assistència sanitària per aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una
quantitat suficient per cobrir les possibles contingències. Les prestacions mínimes a cobrir
seran les que determini la normativa reguladora de l’assegurança esportiva obligatòria.
2. La persona que acrediti individualment tenir protegides les contingències, que preveu aquest
article, per mitjà d’una assegurança, no caldrà que subscrigui altra, i restarà habilitat per la pràctica
esportiva.
3. En qualsevol cas, en matèria d’assegurances, es deurà complir el disposat en la Llei 1/1.970 de 4
d’abril, de caça, i el Reial Decret 63/1.994, de 21 de gener, d’assegurança del caçador, i disposicions
que els desenvolupin.
ARTICLE 22.- Contingut de la llicència.
Les llicències expedides per la Federació Catalana de Caça tindran el següent contingut mínim:
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a) Identificació de la persona física que obté la llicència, fent constar el seu nom i cognoms,
data de naixement i, si escau, el codi de l’assistència sanitària obligatòria.
b) Número i classe de la llicència.
c) Disciplina esportiva del titular.
d) Temporada de vigència.
e) Indicació de que el titular de la llicència pertany a una Entitat esportiva afiliada a la
Federació o que el titular la subscriu com independent.
f) L’assegurança prevista de l’article 21 d’aquests Estatuts.
ARTICLE 23.- Format de la llicència.
Les llicències s’hauran d’expedir almenys en llengua catalana.
La informació que contingui la llicència federativa s’ha d’incorporar en entorns i/o suports
tecnològics compatibles amb els que utilitza l’Administració esportiva, de manera que resti
garantida la transferència d’informació.
Les llicències federatives que comptin amb la subvenció total o parcial d’algun dels seus conceptes
econòmics per part de l’Administració esportiva, hauran de fer esment d’aquesta circumstància en
la llicència.
Les llicències que incorporin una quota per a participar en competicions d’altres àmbits territorials,
hauran de fer constar aquesta habilitació en el document de la llicència.
La informació continguda en les llicències federatives amb suport electrònic resta exempta de
l’obligació d’oferir totes les dades previstes a l’article anterior d’aquests estatuts.
SECCIÓ 4ª.- LLICÈNCIA D’ACTIVITAT FISICA.
ARTICLE 24.- Llicència d’activitat física.
La llicència d'activitat física autoritza el seu titular per a la pràctica d'activitats físiques o esportives
de caça organitzades fora de l'àmbit de la competició federada, també autoritza a utilitzar espais
esportius de l'entitat organitzadora de la respectiva activitat i a participar en qualsevol activitat
física i esportiva que sigui organitzada per altres.
SECCIÓ 5ª.- CARÀCTER REGLAT.
ARTICLE 25.- Caràcter reglat de les llicències.
L’expedició de llicències esportives te caràcter reglat, i no es podrà denegar la seva tramitació o
expedició si el sol·licitant reuneix les condicions necessàries per obtenir-la. No es pot establir cap
discriminació en l’expedició de les Llicències.
19

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

SECCIÓ 6ª.- LLICÈNCIA DE CAÇADOR.
ARTICLE 26.- Caçadors.
Als efectes d'aquests Estatuts, són caçadors les persones naturals que practiquen l'esport de la caça
i hagin subscrit la corresponent llicència federativa, bé, a favor d’una entitat afiliada a la Federació
Catalana de Caça, o bé, l’hagin subscrit com independents.
Amb el lliurament de l'esmentada llicència, els caçadors resten subjectes al compliment dels
presents Estatuts i acords federatius i al sotmetiment de la jurisdicció federativa.
La signatura de la sol·licitud de la corresponent llicència federativa implicarà l’acceptació i lliure
assumpció del fet que les resolucions dels òrgans jurisdiccionals federatius que els afectin puguin
ser objecte de la deguda publicitat i comunicació pública.
SECIÓ 7ª.- LLICÈNCIA D’ENTRENADORS I PREPARADORS.
ARTICLE 27.- Entrenadors i Preparadors.
Als efectes d'aquests Estatuts, són entrenadors o preparadors les persones naturals que, amb el
corresponent títol reconegut per la Federació Catalana de Caça, es vinculen, mitjançant el
lliurament de la corresponent llicència federativa, bé a favor d’una Societat de Caçadors o Societat
Ocellaire, o bé com independents i s'encarreguen de l'ensenyament, preparació i direcció tècnica
de l'esport de la caça.
Amb el lliurament de l'esmentada llicència, els entrenadors resten subjectes al compliment dels
presents Estatuts i acords federatius i al sotmetiment de la jurisdicció federativa.
La signatura de la sol·licitud de la corresponent llicència federativa implicarà l’acceptació i lliure
assumpció del fet que les provisions i resolucions dels òrgans jurisdiccionals federatius que els
afectin puguin ser objecte de la deguda publicitat i comunicació pública.
SECCIÓ 8ª.- LLICÈNCIA D’ÀRBITRES I JUTGES.
ARTICLE 28.- Àrbitres i Jutges.
Els àrbitres i jutges són les persones naturals i majors d’edat que, prèvia sol·licitud, estan en
possessió de la corresponent llicència atorgada discrecionalment per aquesta Federació, i tenen
cura de l'aplicació de les regles del joc durant la celebració de les competicions i concursos de caça,
ostentant la màxima autoritat dins de l’àrea de caça on es practica la competició.
Amb el lliurament de l'esmentada llicència, els àrbitres i jutges resten subjectes al compliment dels
presents Estatuts i acords federatius i al sotmetiment de la jurisdicció federativa.
La signatura de sol·licitud de la corresponent llicència federativa implicarà l’acceptació i lliure
assumpció del fet que les provisions i resolucions dels òrgans jurisdiccionals federatius que els
afectin puguin ser objecte de la deguda publicitat i comunicació pública.
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CAPÍTOL VI
RÈGIM DE COMPETICIONS.

ARTICLE 29.- Organització i autorització de competicions federades oficials a Catalunya.
1. La Federació Catalana de Caça és l’única entitat a Catalunya facultada per ordenar, qualificar i
autoritzar competicions federades oficials de caça i atorgar els corresponents títols oficials dins el
seu àmbit territorial.
2. La Federació Catalana de Caça pot organitzar activitats de caràcter competitiu i de caràcter lúdic
o recreatiu.
ARTICLE 30.- Tipus de competicions.
1. Les competicions que la Federació Catalana de Caça pot organitzar es divideixen en:
a) Competicions oficials.
b) Competicions no oficials.
c) Competicions mixtes.
2. No es poden concedir títols oficials si no és com a resultat d'una competició oficial.
3. La Federació Catalana de Caça pot autoritzar l'organització material de les competicions oficials
de caça a qualsevol persona física o jurídica, pública o privada.
ARTICLE 31.- Competicions oficials.
Tenen la consideració de competicions federades oficials les promogudes, organitzades o tutelades
per la Federació Catalana de Caça i que siguin qualificades com a tals mitjançant la seva inclusió en
el calendari oficial. En aquestes competicions només poden participar amb plenitud de drets les
persones amb llicència federativa de la Federació Catalana Caça.
La Federació Catalana de Caça elaborarà anualment un calendari específic per a les seves
competicions oficials.
No obstant, podrà incloure en els seus calendaris generals qualsevol altra competició, oficial o no,
que s'hagi de celebrar al seu àmbit territorial.
ARTICLE 32 .- Competicions no oficials.
Són competicions no oficials les que promou o organitza qualsevol societat o entitat esportiva
legalment reconeguda no inclosa en el calendari com a competició oficial, si bé, en el seu cas
gaudiran del caràcter d’homologades si prèviament han estat acceptades per la Federació.
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No obstant, totes les competicions, federades o no, gaudeixen de l’oficialitat derivada de la
legitimació de les entitats esportives promotores o organitzadores.
ARTICLE 33.- Denominació de les competicions.
1. La denominació de les competicions no oficials que es desenvolupen a Catalunya no pot ser
idèntica a les utilitzades en les competicions oficials organitzades per la Federació Catalana de Caça,
ni tan similar que pugui induir a error o confusió amb aquestes.
2. Els cartells que anuncien les competicions no oficials que es desenvolupin a Catalunya i a la resta
de documents de divulgació d'aquestes competicions han de fer constar clarament el seu caràcter
no oficial.
ARTICLE 34.- Competicions mixtes.
1. La Federació Catalana de Caça pot organitzar i autoritzar competicions mixtes amb caçadors de la
Federació i amb esportistes que en són aliens.
2. Aquestes competicions poden revestir el caràcter de competicions oficials pròpies pel que fa a la
participació dels seus esportistes federats i federades, que són els qui tenen dret a l'obtenció de
títols oficials.
3. Respecte a la resta de participants, la Federació Catalana de Caça exerceix, mitjançant els jutges i
àrbitres, la facultat de direcció i control de les competicions, però no té tota la potestat disciplinària
que va més enllà de la mateixa competició.
ARTICLE 35.- Prohibició de discriminació en competicions.
1. Les competicions estaran obertes a totes les persones físiques i jurídiques amb la llicència
federativa corresponent, i no s'admetran discriminacions de cap mena. Només es poden establir
diferències derivades de les condicions físiques o tècniques i esportives dels participants.
2. Tenen la consideració de caçadors catalans, a efectes de la competició oficial de la Federació
Catalana de Caça, els nascuts a Catalunya i els que hagin adquirit el veïnatge administratiu en
aquest territori, i que l'acreditin en els dos últims anys d'acord amb les normes generals aplicables.
ARTICLE 36.- Cobertura de riscos.
Les activitats i competicions que organitzi o autoritzi la Federació Catalana de Caça han de comptar
amb una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi el risc de l’activitat o competició
esportiva davant de tercers amb uns capitals mínims de 600.000 € per sinistre i 150.000 € per
víctima. Als efectes d’aquesta disposició també es consideren tercers els propis caçadors
participants i d’altres intervinents en l’activitat.
CAPÍTOL VII
ESTRUCTURA ORGÀNICA.
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SECCIÓ 1ª.- ÒRGANS DE LA FEDERACIÓ.
ARTICLE 37.- Òrgans de funcionament.
Orgànicament la Federació Catalana de Caça s'estructura a través dels següents òrgans funcionals:
a) Òrgans de govern i de representació.
b) Òrgans col·laboradors.
c) Òrgans de gestió.
d) Òrgans jurisdiccionals.
ARTICLE 38.- Òrgans de govern i representació.
Els òrgans de govern i representació de la Federació Catalana de Caça, són:
a) L’Assemblea General.
b) La Junta Directiva.
c) El President.
d) La Comissió Gestora, quan s’escaigui.
ARTICLE 39.- Òrgans col·laboradors.
Per a l'execució i desenvolupament de les funcions de govern, la Federació Catalana de Caça, podrà
disposar, d’entre d’altres, dels òrgans col·laboradors següents:
a) El Comitè Esportiu de Competició.
b) El Comitè d'Àrbitres i Jutges.
c) El Comitè de Formació Tècnica.
L'Assemblea General de la Federació, a proposta de la seva Junta Directiva, podrà crear en cada
moment i per al millor compliment de les finalitats federatives, els òrgans col·laboradors i els altres
Comitès que estimi convenient.
ARTICLE 40.- Òrgan de gestió.
L’òrgan de gestió de la Federació Catalana de Caça és la Gerència.
L'Assemblea General de la Federació, a proposta de la seva Junta Directiva, podrà crear altres
òrgans de gestió quan ho estimi convenient per al millor funcionament administratiu de la
Federació.
ARTICLE 41.- Òrgans jurisdiccionals.
Els òrgans jurisdiccionals de la Federació Catalana de Caça, són:
a) El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva.
b) El Comitè d’Apel·lació.
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c) La Junta Electoral, que només es constituirà durant els processos electorals federatius.
Aquests òrgans gaudiran de total i absoluta independència respecte de qualsevol altre òrgan
federatiu.
ARTICLE 42.- Personal assessor.
A les reunions que celebrin els òrgans de la Federació hi assistirà, amb veu però sense vot, el
personal assessor o tècnic que determini el president en cada cas.
SECCIÓ 2ª.- ASSEMBLEA GENERAL. NATURALESA. COMPOSICIÓ.
ARTICLE 43.- Naturalesa de l’Assemblea General.
L’Assemblea General de la Federació Catalana de Caça és l’òrgan superior de govern i representació
de la Federació. Els seus acords son vinculants per a tots els òrgans i membres afiliats, fins i tot per
als absents, dissidents o per aquells que s’haguessin abstingut de votar.
ARTICLE 44.- Composició de l’Assemblea General.
1. Són membres de ple dret, amb veu i vot, de l’Assemblea General de la Federació Catalana de
Caça:
a) El president i els membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça.
b) Els presidents o representants acreditats de les Entitats esportives degudament afiliades
sempre que les Entitats a les quals representen tinguin una antiguitat d’afiliació mínima
d’un any a la Federació i hagin participat, com a mínim, en una activitat o competició
esportiva oficial en les dues últimes temporades.
2. Cada membre tindrà un sol vot, i la suma de tots constituirà el quòrum absolut de vots de
l’Assemblea General de la Federació Catalana de Caça.
3. Com a norma general, la representació recau en el president de l'Entitat. En el cas
d'impossibilitat manifesta del president per exercir la seva representació en una assemblea, la pot
exercir el vicepresident que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la
Secretaria General de l'Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti
inscrit en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les seccions
esportives, la representació recau en el representant legal de l'entitat o en el responsable de la
secció, sempre que consti degudament inscrit en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat
de Catalunya.
4. Als efectes d’acreditar el requisit establert en el punt 1 apartat b) d‘aquest article, s‘entén que
les Entitats compleixen el requisit de participació en una activitat o competició esportiva oficial en
les dues últimes temporades, si aporten a la Federació un certificat expedit pel Secretari amb el
Vist-i-Plau del President, en el que consti que al menys un caçador que tingui subscrita llicència
federativa a favor de l’Entitat ha participat en una competició oficial organitzada per la Federació, o
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ha participat en una activitat de caça organitzada per la pròpia Entitat. En ambdós supòsits s’haurà
d’indicar la data i el tipo d’activitat.
ARTICLE 45.- Membres amb veu i sense vot a l’Assemblea General.
1. També podran assistir-hi, amb veu però sense vot, el Gerent de la Federació, així com qualsevol
altra persona o assessor que, pels assumptes a tractar, el president estimi convenient convidar-la.
2. Igualment, podran assistir-hi també, amb veu però sense vot, els legals representants de les
entitats afiliades, que no gaudeixin de l’antiguitat d’afiliació o de participació en competicions
establerts en aquests Estatuts.
3. A efectes exclusivament honorífics, l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva, pot
designar President d’Honor a qui hagués ostentat anteriorment la presidència de la Federació, que
podrà assistir amb veu però sense vot a les reunions.
SECCIÓ 3ª.- COMPETÈNCIES. CLASSES D’ASSEMBLEES GENERALS .
ARTICLE 46.- Competències de l’Assemblea General.
Son competències pròpies de l’Assemblea General de la Federació Catalana de Caça, les següents:
a) Aprovar l'informe o memòria de les activitats de l'exercici vençut.
b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic vençut.
c) Aprovar el pressupost de l'exercici següent.
d) Aprovar el pla general d'actuació anual i el calendari esportiu oficial. Les modificacions
puntuals del calendari esportiu no necessiten la convocatòria d'una nova assemblea general.
e) Fixar el preu de les llicències esportives.
f) Fixar la quantia de les quotes d’ afiliació ordinàries o d’entrada, llevat que es tracti només
d’actualitzar-les d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (I.P.C.), des de la última modificació, i
totes les altres aportacions econòmiques dels seus membres.
g) Elegir els 2 interventors que per delegació de l’Assemblea General han d'aprovar l'acta de la
reunió.
h) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l'assemblea.
i) 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 a
la Federació amb quinze dies d’antelació a la data de celebració.
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j) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i qualsevol reglament que reguli
l'organització o el funcionament intern de la Federació.
k) Aprovar la convocatòria d'eleccions dels càrrecs de representació, el reglament i calendari
electoral i escollir els membres de la junta electoral.
l) Elegir els membres, respectant el principi de paritat de gènere, que han de formar part de la
Junta Directiva i ratificar els nomenaments provisionals que, per cobrir les vacants, hagués fet
aquella Junta Directiva.
ll) Aprovar el vot de censura.
m) 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, que haurà de tenir el informe preceptiu
favorable de l'Administració esportiva de la Generalitat.
n) Crear i suprimir, a proposta de la Junta Directiva, les Representacions Territorials de la
Federació i regular-ne l'organització interna i les competències.
o) Proposar la incorporació o segregació d'alguna modalitat o disciplina esportiva o la fusió amb
una altra federació.
p) Dissolució de la Federació i liquidació del seu patrimoni, amb el nomenament dels
liquidadors.
q) Totes les altres qüestions que necessitin, per la seva transcendència, l'aprovació de
l'assemblea general.
ARTICLE 47.- Classes d’Assemblees Generals.
1. L’Assemblea General de la Federació Catalana de Caça es pot convocar amb caràcter Ordinari o
amb caràcter Extraordinari.
2. Es Ordinària, l'Assemblea General que necessàriament ha de tenir la Federació dins el 6 primers
mesos de cada any, per conèixer i decidir, com a mínim, sobre les matèries que s’esmenten als
apartats a), b), c), d) i e) de l’article anterior.
3. Son Extraordinàries, la resta d’Assemblees Generals convocades.
SECCIÓ 4ª.- CONVOCATÒRIES I QUÒRUMS DE CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA GENERAL.
ARTICLE 48.- Convocatòries de l’Assemblea General.
1. Les reunions de l'Assemblea General, tant ordinàries com extraordinàries, seran convocades per
acord de la Junta Directiva i, en el seu nom, pel President.
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2. Les convocatòries s’han de realitzar mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres que la
composen, on s'indicarà el lloc, data i hora de la reunió, tant de la primera com la segona
convocatòria, així com els punts que integren l'ordre del dia. La convocatòria s'haurà d'anunciar
també en una publicació diària d'àmbit català, a la pàgina web i en el tauler d’anuncis de la
Federació i de les seves Representacions Territorials. Entre la convocatòria de l’Assemblea i la seva
celebració han de transcórrer com a mínim 30 dies naturals i un màxim de 40. Entre la primera i la
segona convocatòria hi haurà necessàriament trenta minuts de diferència.
3. La informació de les matèries que són objecte de l’assemblea general s’ha de posar a disposició
dels membres de la mateixa a la seu de la Federació i de les Representacions Territorials, com a
mínim 15 dies abans de la celebració l’Assemblea General, els quals en podran demanar còpia, i
se'ls l'haurà de lliurar abans de la celebració de la reunió.
4. Les Assemblees Generals també hauran de ser convocades en el supòsit que ho demani el 15%
dels membres de l'Assemblea mitjançant escrit dirigit al President, amb les signatures
corresponents, en el qual s'haurà de fer constar necessàriament el motiu de la convocatòria. En
aquest cas, entre la data en què es rebi la sol·licitud i la convocatòria feta per la Junta Directiva, no
podran passar més de 30 dies.
5. En el cas d'haver estat demanada la reunió de l'Assemblea i que no es procedís a fer la
convocatòria en el termini establert en el paràgraf anterior, qualsevol dels signants de la sol·licitud
podrà fer avinent tal fet a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya que
requerirà la Junta Directiva o, si s'escau, la Comissió Gestora, perquè faci aquella convocatòria que,
si no és realitzada en el termini de 15 dies, podrà ser convocada directament per aquella Secretaria
General.
ARTICLE 49.- Quòrums de constitució de l’Assemblea General.
1. Les Assemblees Generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi
concorrin la meitat més un dels membres de ple dret de l’Assemblea. En segona convocatòria,
l’Assemblea és vàlidament constituïda qualsevol que sigui el nombre d’assistents, trenta minuts
més tard.
2. Si es trobessin reunits, ni que fos sense convocatòria prèvia, tots els integrants de ple dret de
l’Assemblea General, per acord unànime podran constituir-se en sessió i, en aquest cas, aprovar en
primer lloc l’ordre del dia de la reunió.
3. En totes les sessions de l’Assemblea es farà en primer lloc el recompte dels assistents, i serà el
President qui resolgui les impugnacions o reclamacions que puguin formular els presents en relació
a la seva inclusió o exclusió.
ARTICLE 50.- Forma de les votacions.
Les votacions es faran en la forma i per l’ordre que la presidència estableixi, i aquesta decidirà si
han d’ésser ordinàries, nominals o secretes; aquestes dues últimes formes es faran a petició,
almenys, del 25 per cent dels assistents a la reunió.
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ARTICLE 51.- Quòrums per a l’adopció d’acords.
1. Els acords de l'Assemblea s'adoptaran sempre per majoria dels vots presents en el moment de la
votació.
2. No obstant això, caldrà el vot favorable de les 2/3 parts dels membres presents a l’Assemblea
General, per:
a)Aprovar qualsevol vot de censura presentat segons les normes d'aquests Estatuts.
b) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts d'aquesta Federació.
c) Aprovar qualsevol operació de crèdit en quantitat que ultrapassi el 25% del pressupost
anual de l'exercici o bé el 25% del patrimoni que consti en balanç.
d) Aprovar qualsevol acte d'alienació, adquisició o gravamen de béns mobles o immobles, la
quantia dels quals ultrapassi els percentatges fixats en el paràgraf anterior.
e) Crear i suprimir, a proposta de la Junta Directiva, les Representacions Territorials de la
Federació i regular-ne l'organització interna i les competències.
f) Acordar la incorporació o segregació d'alguna disciplina esportiva a la Federació; si bé, tal
acord haurà de ser ratificat per la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya.
3. Per acordar la dissolució o fusió de la Federació i nomenament de liquidadors caldrà que el vot
de les 2/3 parts dels assistents representi, com a mínim, el 51% dels membres de ple dret de
l'Assemblea.
SECCIÓ 5ª.- PRESIDÈNCIA DE L’ASSEMBLEA
ARTICLE 52.- Presidència de l’Assemblea.
El president de la Federació ha de presidir l'assemblea general i pot estar acompanyat per la resta
de components de la Junta Directiva de la Federació, així com qualsevol altre personal assessor que
el president designi.
El president ha de dirigir els debats, concedir i retirar la paraula, fixar els torns màxims
d'intervencions, ordenar les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre de la reunió.
Podrà delegar aquestes funcions en la persona que cregui convenien de la Junta Directiva. Si es
produeixen circumstàncies que alteren de manera greu l'ordre o que impossibiliten la realització o
continuïtat de l'assemblea general, la pot suspendre. En aquest cas, ha de preveure i comunicar a
l'assemblea general la data de reinici, que tindrà lloc en un termini no superior a 15 dies naturals.
Els punts de l’ordre del dia de l’Assemblea seran presentats pel membre o membres de la Junta
Directiva que aquesta designi.
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SECCIO 6ª.- ACTA DE L’ASSEMBLEA
ARTICLE 53.- Acta de l’Assemblea General i aprovació pels Interventors.
1. El Secretari aixecarà acta de la celebració de les Assemblees Generals on s’hi farà esment dels
noms de tots els assistents, amb indicació de la seva representativitat, i els acords adoptats.
Qualsevol membre de l’Assemblea podrà demanar que consti concretament el seu vot contrari a un
determinat acord.
2. L'acta l’aprovaran per delegació de l’Assemblea, en un termini màxim de 30 dies naturals, els 2
Interventors designats per la mateixa Assemblea d’entre els assistents, els quals hauran de signar
l'acta juntament amb el President i el Secretari.
3. En el termini màxim de tres mesos següents a la seva aprovació, una còpia de l'acta haurà de ser
tramesa a tots els membres de l’Assemblea General, així com a la Secretaria General de l'Esport de
la Generalitat de Catalunya.
ARTICLE 54.- Executorietat dels acords.
Els acords adoptats per l'Assemblea General seran immediatament executius, sense perjudici que
puguin ser impugnats pels tràmits establerts en la legislació vigent davant l'Autoritat Judicial dins el
termini dels quaranta dies següents a la data de la seva adopció.
SECCIÓ 7ª.- JUNTA DIRECTIVA. NATURALESA. RÈGIM. COMPOSICIÓ.
ARTICLE 55.- Naturalesa de la Junta Directiva. Duració dels càrrecs. Incompatibilitats dels seus
membres.
1. La junta directiva és l'òrgan col·legiat d'administració de la Federació Catalana de Caça que té la
funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació i gestionar el seu
funcionament d'acord amb l'objectiu social i els acords de l'assemblea general.
2. La durada del mandat dels membres de la Junta Directiva serà de 6 anys. Seran reelegibles sense
limitació de mandats.
3. Qualsevol càrrec de la Junta Directiva de la Federació té les següents incompatibilitats:
a) Amb l’exercici d’un càrrec públic electe o de designació política.
b) Amb l’exercici de funcions de consell o assessorament professional a la mateixa
Federació.
c) Amb la prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil o mercantil de la
mateixa Federació o a qualsevol de les seves entitats instrumentals.
ARTICLE 56.- Composició.
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1. La Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça serà escollida per l’Assemblea General, i
estarà integrada pels membres següents:
-

El President.
El Vicepresident 1er.
El Secretari.
El Tresorer.
8 Vocals.

2. Atès que la Federació té reconeguda una estructura territorial, i amb la finalitat d’incorporar
persones en representació dels territoris, també seran membres de la Junta Directiva, i com a tals
assistiran a les reunions, amb veu i vot, els Presidents de les Representacions Territorials que
gaudiran de la categoria de Vocals. Els Representants Territorials a la Junta Directiva designats per
aquest mètode en cap cas podrà superar el nombre de 5.
3. A les reunions de la Junta Directiva podran assistir-hi amb veu però sense vot els assessors i
tècnics que el president cregui convenients, així com el gerent quan n’hi hagi.
ARTICLE 57.- Caràcter honorífic dels càrrecs de la Junta Directiva.
Tots els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics, i per tant no retribuïts, però es pot establir una
compensació econòmica a favor d'algun dels seus membres, sempre que s'acordi i es quantifiqui
expressament a l'assemblea general. La compensació econòmica, que sempre serà limitada, no es
pot satisfer en cap cas amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la Federació. A aquest
efecte, la Federació informarà d'aquests acords de l'Assemblea General a l'Administració esportiva
de la Generalitat.
SECCIÓ 8ª.- COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTICLE 58.- Competències de la Junta Directiva.
Son competències de la Junta Directiva, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents:
a) Administrar i governar la Federació, així com regular-ne l'organització administrativa, i
establir totes les directrius necessàries per al millor desenvolupament dels diferents
programes d'actuació.
b) Acordar l'admissió de les noves Entitats afiliades a la Federació que ho haguessin
sol·licitat per escrit.
c) Convocar les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries, i fixar-ne l’ordre del dia.
d) Aprovar, en primera instància, el calendari oficial, la memòria d'activitats, la liquidació de
l'exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el compte de resultats, així com el
pressupost de l’exercici següent, que cal sotmetre a la consideració de l'Assemblea General.
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e) Estudiar i presentar qualsevol assumpte que cal sotmetre a la consideració de l'Assemblea
General i preparar-ne la documentació.
f) Designar d'entre els seus membres, i a proposta del President, les persones que han de
presidir els diferents òrgans de col·laboració de la Federació.
g) Nomenar els membres dels òrgans Jurisdiccionals federatius.
h) Nomenar, d'acord amb el que s'estableix en aquests estatuts, els substituts dels membres
de la Junta Directiva que hagin cessat o hagin estat suspesos del seu mandat.
i) Actualitzar les quotes d’afiliació i d’entrada o similars, quan només s’hagin d’adaptar amb
l’Índex de Preus al Consum.
j) Aprovar les operacions de crèdit que no superin el 25% del pressupost anual de la
Federació o bé el 25% del patrimoni que consti en el balanç.
k) Nomenar i acomiadar el personal laboral de la Federació i fixar-ne el règim de treball i la
remuneració, així com aprovar per majoria absoluta els contractes d’alta direcció que hagi
de formalitzar la Federació, tot fixant la quantia de la remuneració i la resta de condicions
del contracte.
l) Aprovar els reglaments de funcionament, tècnics i de bases de competició, previ informe
de les comissions i comitès escaients per presentar-los a la ratificació de l’Assemblea Gral.
ll) Delegar totes o part de les seves facultats d’administració i la gestió diària social en la
persona d’un gerent, amb l’amplitud que en cada cas estimi oportuna.
m) Protegir i defensar als membres afiliats exercitant les accions procedents.
n) Modificar el nom de domini de la pàgina web i la direcció de correu electrònic de la
Federació.
o) Exercitar, en general, totes les funcions que corresponen a la Federació que no estiguin
reservades a l’Assemblea General.
SECCIÓ 9ª.- CONVOCATÒRIES I QUÒRUMS DE CONSTITUCIÓ I ADOPCIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA
DIRECTIVA.
ARTICLE 59.- Convocatòria de la Junta Directiva.
1. La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del President. Els membres
de la Junta Directiva en nombre 1/3, també tenen la facultat de poder exigir la convocatòria, que en
aquest cas s’ha de convocar en els 5 dies següents a la petició i celebrar en un termini no superior
als 15 dies des de la petició. En cas de que no es convoqui la reunió dins el termini marcat, pot
convocar-la el membre de la Junta Directiva de més edat dels sol·licitants. Els sol·licitants hauran
d’acompanyar l’ordre del dia que s’hi hagi de tractar.
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2. Salvant els supòsits especials, la Junta Directiva es convocarà amb un mínim de 5 dies naturals
d’antelació a la data de celebració.
3. A les convocatòries caldrà fer constar els punts de l’ordre del dia.
4. La Junta Directiva es reunirà com a mínim una vegada cada trimestre, i tantes vegades més com
ho estimi convenient el President. No obstant, la Junta Directiva haurà de reunir-se obligatòriament
en els següents supòsits:
a) Abans de l'Assemblea General per a l'aprovació de l'ordre del dia i de les

ponències.

b) Després del procés electoral, per prendre possessió dels seus càrrecs.
ARTICLE 60.- Quòrum de constitució de la Junta Directiva.
1. Perquè la Junta Directiva quedi vàlidament constituïda, caldrà que hi assisteixi, en única
convocatòria, almenys la meitat dels membres que la componen. Restarà vàlidament constituïda
com a Junta Directiva universal quan hi siguin presents tots els seus membres, encara que no s’hagi
fet mitjançant convocatòria prèvia.
2. Cas que el President o Secretari no assisteixin a la reunió, seran substituïts en les seves funcions
per un altre membre de la Junta.
3. L’assistència a la Junta Directiva no és delegable, i serà obligatòria. La manca d’assistència sense
justificació durant tres reunions consecutives o cinc d’alternes en el termini d’un any donarà lloc a l’
incoació d’expedient disciplinari.
4. A les reunions de la Junta Directiva hi assistirà també, amb veu però sense vot, el Gerent si
s’escau, així com qualsevol altre assessor que, pels assumptes a tractar-hi, el President o la pròpia
Junta estimi convenient de convidar.
ARTICLE 61.- Quòrum per l’adopció d’acords.
1. L’aprovació de qualsevol assumpte sotmès a debat, exigirà el vot favorable de la majoria simple
dels membre assistents, llevat dels altres acords en que segons els Estatuts s’exigeixi una majoria
qualificada. El vot del president serà diriment en cas d’empat.
2. Els acords per a proposar a l’Assemblea General l’aprovació o la modificació dels Estatuts i el
Reglament Disciplinari, com també els relatius a l’adquisició i l’alienació de béns immobles de la
Federació amb els límits establerts en aquests Estatuts i les lleis, i la contractació d’un gerent,
exigiran el vot favorable de la meitat més un dels membres presents de la Junta Directiva.
3. El sistema de votació serà determinat en cada cas pel President; però, caldrà utilitzar la votació
secreta quan així ho demani la majoria dels assistents.
ARTICLE 62.- Adopció de decisions urgents.
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1. Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi garantida en tot cas
l'autenticitat dels que intervenen en l'adopció de les decisions, la Junta Directiva pot adoptar els
seus acords per correu electrònic, fax, videoconferència i mitjans tècnics anàlegs. En aquests
supòsits, la corresponent acta es redactarà junt amb els justificants de fax, correus electrònics o
suports corresponents.
2. Aquesta possibilitat és extensible a la resta d'òrgans complementaris de què disposi la Junta
Directiva.
ARTICLE 63.- Acta de les reunions.
El Secretari aixecarà acta dels acords adoptats a cada reunió per la Junta Directiva i els transcriurà
en el corresponent llibre d'actes. Qualsevol membre de la Junta Directiva podrà demanar que quedi
reflectit a l'acta el vot en contra que pugui emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació
de forma succinta.
Cada acta serà signada pel Secretari amb el vist-i-plau del President i haurà de ser aprovada, si
s'escau, en la següent reunió que celebri l'esmentada Junta. Els acords adoptats per la Junta
Directiva seran immediatament executius, sense perjudici que puguin ser impugnats davant
l'Autoritat Judicial dins el termini dels quaranta dies següents a la data de la seva adopció.
CAPÍTOL VIII
EL PRESIDENT

ARTICLE 64.- El President.
El president de la Junta Directiva, que ho serà també de la Federació Catalana de Caça, tindrà les
funcions següents:
a) La representació legal de la Federació davant tota classe d’autoritats, organismes,
tribunals, entitats, corporacions i particulars, amb facultat d’atorgar poders a favor de
procuradors, advocats, i delegar totes o part de les seves facultats a qualsevol altra persona
sempre que ho estimi convenient.
b) Assumir l’alta direcció de la Federació en tots els assumptes que ho requereixin, segons
els acords de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
c) Convocar la Junta Directiva i establir l’ordre del dia.
d) Proposar a la Junta Directiva que prengui l’acord de convocar l’Assemblea General.
e) Presidir les reunions de la Junta Directiva, l’Assemblea General, i qualsevol altre òrgan o
comissió de la Federació, declarant-les obertes i aixecant-les, encaminant les discussions,
declarant acabat el debat dels temes quan s’hagin consumit els torns establerts, i sotmetre a
votació, a criteri seu, les qüestions que ho requereixin. El seu vot serà diriment en cas
d’empat en les sessions de la Junta Directiva.
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f) Distribuir els càrrecs de la Junta Directiva una vegada realitzades les eleccions, i llurs
redistribucions, durant la vigència del mandat, així com fer les designacions per cooptació de
les vacants d’acord en els presents Estatuts.
g) Ordenar els pagaments que calgui amb càrrec dels fons dels comptes o dipòsits, unint la
seva signatura a la del tresorer o a la de qualsevol altre membre designat expressament dins
de la Junta Directiva.
h) Totes les altres que es desprenguin d’aquests Estatuts i de la normativa aplicable.

CAPÍTOL IX
EL VICEPRESIDENT

ARTICLE 65.- El Vicepresident.
Correspon al Vicepresident:
a) Substituir el President en cas d’absència, malaltia, vacant o cessament en el càrrec
durant el mandat.
d) Portar a terme totes les funcions que el President li encomani dins l’àmbit de les seves
competències.
e) Portar a terme les funcions que li encomanin aquests Estatuts

CAPÍTOL X
EL SECRETARI

ARTICLE 66.- El Secretari.
Al secretari de la Federació correspon:
a) Aixecar acta de totes les reunions que celebrin els òrgans col·legiats de la
actuant com a fedatari i assessor.

Federació,

b) Custodiar la documentació i arxiu de la Federació.
c) Tenir cura dels llibres de Registre d’afiliats i llicències federatives, realitzant els
assentaments que calguin en els llibres corresponents.
d) L’expedició dels certificats que es sol·licitin.
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e) Preparar la documentació i els informes necessaris per a les reunions, tant dels òrgans
de govern com dels de col·laboració.
f) Trametre als diferents membres dels òrgans de govern i col·laboració de la Federació les
corresponents actes de les reunions celebrades.
g) Redactar la memòria anual, reflectint les activitats de la Federació per sotmetre-la a la
consideració de la Junta Directiva per a l’aprovació de l’Assemblea General.
h) Serà el cap del personal administratiu, i coordinarà l’actuació de tots els òrgans de la
Federació, tenint cura de la conservació i manteniment de l’oficina federativa.
i) Donarà compliment a les altres funcions que li encomanin els reglaments i aquests
Estatuts.
j) El secretari podrà delegar les seves competències sota la seva responsabilitat en el
Gerent, amb l’aprovació prèvia de la Junta Directiva.
CAPÍTOL XI
EL TRESORER

ARTICLE 67.- El Tresorer.
Al tresorer, que tindrà la responsabilitat de l’àrea econòmica i financera de la Federació, li
correspon:
a) Vetllar perquè es portin amb les degudes formalitats els llibres de comptabilitat legalment
exigibles i els inventaris i balanços, i que es conservin els justificants necessaris.
b) Formalitzar els comptes i previsions anuals d’ingressos i despeses i formular el balanç, la
liquidació de l’exercici i els projectes de pressupostos de cada exercici econòmic que la Junta
Directiva hagi de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General.
c) Controlar que les despeses i els ingressos s’ajustin als pressupostos aprovats i donar
compte de les possibles incidències a la Junta Directiva.
d) Sotmetre, almenys trimestralment, a la Junta Directiva la situació dels ingressos i
despeses en relació als pressupostos, i donar compte de l’estat de caixa.
e) Gestionar la recaptació i la custòdia dels recursos socials i proposar a la Junta Directiva les
normes que aconsellin el millor desenvolupament d’aquest servei.
f) Autoritzar els pagaments, sense perjudici de les competències que puguin correspondre al
president i al secretari i en el seu cas gerent de la Federació.
g) Signar els rebuts.
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h) Totes les altres funcions que li encomanin aquest Estatuts.
CAPÍTOL XII
EL GERENT
ARTICLE 68.- El Gerent.
1. Hi podrà haver un Gerent, contractat per acord de la Junta Directiva adoptat per la meitat més
un dels membres presents, per col·laborar en les funcions d’administració i gestió de la Federació.
Les seves funcions seran:
a) Procurar l’execució de les directrius i acords encomanats pels òrgans de govern de la
Federació, donant-los el compliment material adient.
b) Coordinar, junt amb el secretari, els òrgans i serveis de la Federació, tant de caire
administratiu com esportiu.
c) Realitzar les altres funcions que en cada moment li encomanin els diferents òrgans de
govern i col·laboració de la Federació.
2. La relació laboral entre la Federació i el Gerent s’ha de formalitzar a través d’un contracte d’alta
direcció.
CAPITOL XIII
PERSONAL D’ALTA DIERECCIÓ

ARTICLE 69.- Contractes d’alta direcció.
En el cas que la Federació Catalana de Caça contracti persones per a les tasques pròpies de la
Secretaria General, la direcció general, la direcció esportiva o tècnica o la gerència haurà de fer
servir la formula del contracte d’alta direcció.
Per poder formalitzar un d’aquest contractes d’alta direcció cal que prèviament la Junta Directiva
aprovi per majoria absoluta la quantitat de la remuneració i la resta de condicions del contracte.
La Federació haurà d’informar a l’Administració esportiva de la Generalitat de tots els contractes
d’alta direcció que hagi formalitzat.

CAPITOL XIV
ELS DIRECTIUS

ARTICLE 70.- Els directius.
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Als efectes d’aquests Estatuts, s’entén com a directiu la persona que formi part dels òrgans de
govern, administració i representació d’aquesta Federació.
Resten exclosos d’aquesta qualificació els gerents, secretaris generals, directors generals,
directors esportius o tècnics, i totes les persones amb responsabilitat de gestió o direcció
vinculades a la Federació per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de
naturalesa contractual.
ARTICLE 71.- Incompatibilitats del directius.
El càrrec de directiu de la Federació Catalana de Caça és incompatible amb l'exercici d'un càrrec
públic electe o de designació política, amb l'exercici de funcions de consell o assessorament
professional a la mateixa Federació, amb la prestació de serveis professionals sota relació laboral,
civil o mercantil a la Federació o a qualsevol de les seves entitats instrumentals, i amb la resta
d’incompatibilitats que es desprenen dels presents Estatuts.
ARTICLE 72.- Compensacions econòmiques del personal directiu i reemborsament de les
despeses.
1. Els directius de la Federació Catalana de Caça poden rebre una compensació econòmica per
l'exercici de les seves funcions, però no es podran satisfer amb càrrec a subvencions públiques i
només són possibles quan la Federació compti amb finançament propi. La política de remuneració a
directius de la Federació s'ha d'ajustar a criteris de moderació i transparència.
2. Els termes d'aquesta compensació dels càrrecs electes federatius els ha d'aprovar, de forma
específica nominal i limitada, pel que fa a la seva quantia anual, l'assemblea general i la
remuneració ha de concloure, com a màxim, en finalitzar el mandat. El directiu no té dret a cap
indemnització econòmica un cop cessat.
3. Els directius de la Federació poden rebre una compensació econòmica com a reemborsament de
les despeses que s'hagin produït efectivament en l'exercici de les seves funcions.
ARTICLE 73.- Drets del directius.
Els directius de la Federació Catalana de Caça tenen els drets següents:
a) Rebre el reemborsament, a través de la Federació, de les despeses realitzades en el
compliment de les seves activitats dins dels límits prèviament establerts.
b) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu.
c) Disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en els òrgans
directius.
d) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per exercir correctament
les funcions que se’ls assignin.
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e) Ser assegurat, a través de la Federació, contra els riscos d’accident i de responsabilitat
civil, que es derivin directament de l’exercici de la seva activitat.
f) Qualsevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries d’aquesta
Federació.
ARTICLE 74.- Obligacions del directius.
Els directius de la Federació Catalana de Caça estan obligats a:
a) Guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de
les seves funcions, quan escaigui. L’obligació de confidencialitat subsisteix malgrat haver
cessat en el càrrec.
b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se en tot
moment a les finalitats estatutàries de l’entitat.
c) Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició.
d) Complir els compromisos adquirits.
e) Participar en les activitats formatives que s’organitzen per complir amb diligència les
seves funcions.
f) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altra tipus no prevista en aquests
estatuts.
g) Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions per tal
d’eradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport.
h) Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels successors,
llevat cas de força major.
i) Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents.
j) Proporcionar tota la documentació i informació necessària als nous directius que hagin de
substituir els directius sortints.
k) Abstenir-se d’assistir i intervenir en les deliberacions que afectin a assumptes en què
tinguin un interès personal. Es considera que també existeix interès personal del directiu
quan l’assumpte afecta a un membre de la seva família, fins al tercer grau de consanguinitat
o d’afinitat, o a una societat, entitat u organisme on exerceix un càrrec directiu o hi té una
participació significativa.
l) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar activament en les seves
deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi a prendre les decisions adients.
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ll) Utilitzar degudament l’acreditació.
m) Complir, el codi ètic o de conducta que aprovi la Federació.
n) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació corrupta o
fraudulenta.
o) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de la Federació.
ARTICLE 75.- Prohibicions.
Els directius de la Federació Catalana de Caça no poden:
a) Percebre indemnitzacions de la Federació després de cessar en el càrrec o dimitir-ne.
b) Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o
entitats per la contractació de béns i serveis per part de la Federació.
c) Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics.
d) Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb la pròpia
Federació. Aquesta prohibició d’autocontractació afecta les empreses dels seus
cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus
descendents o ascendents.
e) Fer ús del patrimoni la Federació o valdre’s de la seva posició en l’esmentada entitat per
obtenir un avantatge patrimonial.
f) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries la Federació.
ARTICLE 76.- Responsabilitats.
1. Els membres o titulars dels òrgans de govern, administració i representació la Federació, i la resta
de persones que actuen en nom i representació seva, responen davant de la pròpia Federació i de
tercers pels danys ocasionats i els deutes contrets només per actes dolosos i en casos de
negligència.
2. Les persones a què es refereix l’apartat anterior responen de forma civil i administrativa davant
de la Federació i de tercers pels actes i omissions realitzades en l’exercici de les seves funcions i pels
acords que hagin votat.
3. Si la responsabilitat no es pot imputar a cap membre o titular dels òrgans de govern,
administració i representació, tots els integrants responen solidàriament per les accions i omissions
descrites anteriorment, llevat que acreditin no haver participat en la seva aprovació o execució, o
bé que s’hi van oposar expressament.
CAPITOL XV
ORGANS COL-LABORADORS DE LA FEDERACIO
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SECCIÓ 1ª.- COMITÈ ESPORTIU DE COMPETICIÓ.
ARTICLE 77.- Comitè Esportiu de Competició
Es un òrgan tècnic col·laborador que estarà integrat per caçadors, preparadors i entrenadors
experts vinculats directament a l’esport de la caça, designats per la Junta Directiva de la Federació,
presidit pel president de la Federació o la persona que hagi estat designada per la Junta Directiva,
que tindrà entre d’altres, les següents funcions:
a) Confeccionar la llista dels integrants de les seleccions catalanes, designar els
entrenadors que se n’hagin de fer càrrec, i proposar el seu programa d’activitats i
competicions.
b) Proposar a la Junta Directiva els reglaments tècnics de les competicions oficials.
c) Confeccionar anualment la memòria tècnica i el calendari oficial de competicions i fer
informes quant a les propostes de programació de competicions i activitats de la
federació.
d) Coordinar la resta de competicions amb el calendari oficial per obtenir-ne més bona
organització.
e) Estudiar els reglaments per a l'organització de les competicions i proposar-ne la
modificació, quan calgui, tenint en compte les directrius de les federacions
internacionals sobre les diferents disciplines o especialitats esportives.
f) Assessorar i resoldre aquelles qüestions tècniques que li siguin sotmeses per la Junta
Directiva de la Federació.
SECCIÓ 2ª.- COMITÈ D’ÀRBITRES I JUTGES.
ARTICLE 78.- Comitè d’Àrbitres i Jutges
El comitè d’àrbitres depèn de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça i agrupa tots els
membres de l’organització arbitral, el qual actua amb coordinació amb el comitè nacional d’àrbitres
de la Federació Espanyola de Caça en qüestions d’àmbit estatal. El comitè té les funcions següents:
a) Controlar que les competicions federades es desenvolupin d’acord amb els reglaments de la
Federació Catalana de Caça, subjectes a les normes tècniques de la Federació Espanyola i
Internacional.
b) Tenir cura de la formació tècnica permanent dels àrbitres.
c) Designar els jutges que hagin de participar en les competicions programades per la
Federació.
d) Complir i fer complir les regles del joc i normes establertes de competició.
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e) Aixecar les actes de les competicions en les que hi actuïn en la seva qualitat d’àrbitres.
f) Actualitzar de manera permanent i formar tots els seus àrbitres, i realitzar reciclatges i
proves test adients, amb la finalitat de mantenir un nivell òptim, en coordinació amb l’
escola de tècnics.
g) Proposar a la Junta Directiva de la Federació els criteris i la normativa de qualificació,
classificació i designació dels àrbitres en les competicions federades.
h) Aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la Federació cregui escaient d’atorgar-li.
SECCIO 3ª.- COMITÈ DE FORMACIÓ TÈCNICA.
ARTICLE 79.- Comitè de Formació Tècnica.
Es un òrgan col·laborador depenent de la Junta Directiva de la Federació, que té la responsabilitat
de la formació i reciclatge del col·lectiu de caçadors, que comprèn els preparadors i entrenadors,
caçadors, els àrbitres i d’altres especialistes. L’escola de tècnics desenvoluparà la seva activitat
d’acord amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Secretaria General de la Generalitat.
Es un òrgan tècnic col·laborador de la Federació que agrupa els preparadors i tècnics de l’esport de
la caça, amb les funcions següents:
a) Vetllar sota la directriu i coordinació de l’escola de tècnics per la formació i actualització
permanent de tots els seus membres.
b) Contribuir al foment i millora tècnica de l’esport de la caça i activitats cinegètiques,
mitjançant la celebració de conferències, cursos, seminaris i jornades tècniques, així com
també la publicació d’estudis i treballs divulgatius.
c) Proposar a la Junta Directiva de la Federació qualsevol iniciativa que es consideri
adequada per la millora del nivell tècnic per a la pràctica de l’esport de la caça.
d) Aquelles altres que la Junta Directiva de la Federació cregui oportú d’atorgar-li.
CAPITOL XVI
COMISSIONS I COMITES. REUNIONS. NORMES GENERALS.

ARTICLE 80.- Comissions i comitès. Normes generals.
1. La Federació podrà tenir comissions i comitès per una millor organització i funcionament a
l’objecte de canalitzar les diverses activitats federatives, tècniques i esportives. La constitució i
dissolució de les comissions i comitès serà competència de Junta Directiva de qui dependran
directament, havent de ser ratificada la decisió en la primera Assemblea General que es celebri.
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2. Les comissions i comitès es compondran de un president, i entre 3 i 7 vocals, anomenats la Junta
Directiva de la Federació.
3. Les comissions i comitès informaran a la Junta Directiva de la Federació dels seus acords; podran
formular-li propostes per a la seva consideració a l’Assemblea General.
4. Es regiran en primer lloc pel disposat en aquests Estatuts, i en segon, pels seus respectius
reglaments que hauran de regular l’estructura organitzativa, procediment per el nomenament dels
seus membres, funcions i activitats, drets i obligacions dels seus membres, i tots els altres aspectes
pel seu adequat funcionament. El reglament de cadascuna comissió i comitè haurà d’aprovar-lo la
Junta Directiva i ratificar-lo l’Assemblea General.
ARTICLE 81.- Reunions de les comissions i comitès.
1. Les comissions i comitès es reuniran amb caràcter ordinari, al menys tres vegades l’any, i en
caràcter extraordinari tantes com el seu president cregui convenient, o a petició de la meitat més
un dels seus vocals.
2. Cadascun dels integrants de les comissions i comitès tindran un vot, i els acords s’adoptaran per
majoria dels vots presents, sempre que hi estiguin reunits la meitat més un dels seus components.
En cas d’empat el vot del president serà diriment.
3. El secretari de les comissions i comitès serà el que ho sigui de la Federació, o actuarà com a tal la
persona que aquest designi.
ARTICLE 82.- Regulació dels òrgans col·laboradors.
Als òrgans col·laboradors els hi serà d’aplicació subsidiària tot el disposat anteriorment als comitès i
comissions.
CAPÍTOL XVII
CAUSES DE CESSAMENT I SUSPENSIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA I DELS SEUS MEMBRES

ARTICLE 83.- Causes de cessament de la Junta Directiva.
1. S’entén que el cessament de la Junta Directiva de la Federació, es produirà per les causes
següents:
a) Per finalització mandat.
b) Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 50% dels
membres, i també si arriba a aquest percentatge per cessament o dimissió de forma
individualitzada.
c) Per aprovació d'un vot de censura.
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2. Els membres de la Junta Directiva de la Federació han de cessar individualment per causes
idèntiques a les senyalades en el punt anterior.
ARTICLE 84.- Causes de suspensió temporal de funcions.
1. Es consideraran causes de suspensió temporal de funcions dels membres de la Junta Directiva,
les següents:
a) Per sol·licitud de l'interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així ho
aprovi la Junta Directiva.
b) Per acord de la Junta Directiva, quan s'instrueixi un expedient disciplinari a un membre de la
junta. Aquesta suspensió ha de ser durant el temps de la instrucció de l'expedient.
c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
d) Per inassistència sense causa justificada, durant 3 reunions consecutives ó 5 alternatives,
a les reunions de la junta directiva.
2. La separació definitiva d'un membre de la junta directiva per acords de la resta de membres s'ha
de comunicar a l'assemblea general, que s'encarrega de ratificar aquesta separació definitiva.

CAPITOL XVIII
PROVISIÓ TRANSITÒRIA DE VACANTS A LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTICLE 85.- Provisió transitòria de les vacants als càrrecs de la Junta Directiva.
1. En el cas d'existir alguna vacant en la Junta Directiva, perquè no s’hagi proveït totalitat dels
càrrecs a les eleccions, o per dimissió, cessament o suspensió posterior d'algun dels seus membres,
la pròpia Junta Directiva, a proposta del President de la Federació, podrà nomenar provisionalment
les persones que hagin de cobrir aquelles vacants fins a la propera reunió de l'Assemblea General
que haurà de ratificar el seu nomenament, procurant que amb aquests nomenaments no es
desequilibri la proporció entre homes i dones.
2. No obstant això, durant els primers tres anys del mandat, no es poden incorporar a la nova Junta
Directiva, aquells membres de l’antiga Junta que no haguessin dimitit abans del procés electoral, ni
tampoc els membres de la Junta Electoral o els de la Comissió Gestora.
3. En tot cas, si per qualsevol causa cessa el President, aquest serà substituït de la manera que es
determina en aquests Estatuts.
ARTICLE 86.- Sistema per la cobertura de vacants.
Sense perjudici del que disposa l’article anterior, s’estableix el sistema de cobertura de vacants a la
Junta Directiva, següent:
43

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

a) En cas de restar vacant el càrrec de President exercirà les seves funcions el Vicepresident
primer, si aquest darrer càrrec restés vacant, els Vicepresidents pel seu ordre, i si
darrerament aquests també restessin vacants el membre de la Junta de més edat.
b) Si les vacants afecten menys del 50 % dels membres de la Junta Directiva, però no al
President, aquest ha d’acordar la designació, per cooptació, dels càrrecs corresponents,
decisió que s’ha de ratificar en la següent Assemblea General que celebri la Federació.
c) Si les vacants afecten menys del 50 % dels membres de la Junta Directiva, incloent el
President, correspon als membres no afectats decidir la designació, per cooptació, decisió
que també s’ha de ratificar durant següent Assemblea General que celebri la Federació.
d) Si les vacants afecten més del 50 % dels components de la Junta Directiva, l’Assemblea
General ha d’elegir una Comissió Gestora amb l’objecte d’administrar transitòriament la
Federació i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos.
e) Les vacants que es proveeixen transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho
són només durant el temps que resti de mandat en el càrrec i sense que la designació alteri
el temps natural del mandat.
f) En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d'un
membre amb el mandat temporalment suspès, el mandat del designat per substituir-lo s'ha
de limitar exclusivament al temps de la suspensió, sense que pugui excedir el mandat
natural del substituït.
CAPÍTOL XIX
NORMES ELECTORALS PER L’ELECCIÓ DE PRESIDENT I MEMBRES DE LA JUNTA
DIRECTIVA.

ARTICLE 87.- Procediment electoral per a l’elecció del president i membres de la Junta Directiva.
1. Els càrrecs de la Junta Directiva seran elegits mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i
secret pels membres de ple dret de l’Assemblea General, amb presentació i acceptació prèvies de
candidatures tancades. Les renovacions afectaran a la totalitat dels seus membres.
2. Es considerarà candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria simple.
ARTICLE 88.- Requisits per ser candidat.
1. Per poder ser candidat a President o membre de la Junta Directiva cal complir les condicions
següents:
a) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya.
a) Ser major d’edat.
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b) Estar en ple ús dels drets civils.
c) No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció d’inhabilitació dictada per un òrgan
competent.
d) Acreditar qualsevol vinculació dins l’esport de la caça, com a mínim d’un any.
ARTICLE 89.- El dret de ser elector.
El dret d’ésser elector l’exerciran els membres de ple dret integrants de l’Assemblea General de la
Federació, per mitjà del vot lliure, directe, presencial, igual i secret, en la forma que determinen
aquests Estatuts i els plans electorals que, a fi de completar les anteriors i concretar el calendari i
els terminis, aprovi l’Assemblea.
ARTICLE 90.- Moment de celebració de les eleccions.
La celebració de les eleccions tindrà lloc dins els 6 mesos anteriors al termini natural del mandat
dels càrrecs, i amb l’antelació necessària perquè les eleccions es facin abans que es clogui el
mandat.
ARTICLE 91.- Convocatòria de eleccions.
1. La convocatòria d’eleccions als càrrecs de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Caça,
s’ha de dur a terme mitjançant acord de l’Assemblea General. A l’ordre del dia d’aquesta reunió hi
constarà la proposta de procediment a seguir que estarà recollit en un reglament electoral que
inclourà un calendari electoral de les diferents fases del període electoral, i el nomenament de la
Junta Electoral.
2. Entre el dia que 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.
3. Així mateix 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 temps de duració del mateix que
serà de un mínim de 4 hores i un màxim de 6, ininterrumpidament.
c) El reglament que regularà el procediment electoral i el calendari electoral.
d) Les seus dels col·legis electorals on es celebraran les votacions.
4. L'acord de convocatòria de les eleccions, el calendari electoral, les seus dels col·legis electorals
on simultàniament es realitzaran les votacions, la composició del cens i el nom dels membres de la
Junta Electoral, restaran publicats a partir del dia següent de l'acord adoptat per l'Assemblea
General, en la pàgina web de la Federació.
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Igualment, aquell acord de convocatòria de les eleccions, la seu dels col·legis electorals, i el
calendari electoral es notificarà a tots els membres de ple dret de l’Assemblea general, tot
anunciant-se també en un diari esportiu de Catalunya i es comunicarà a la Secretaria General de
l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
5. Amb l’acord de l’Assemblea General comença el període electoral i, per a la data assenyalada en
el calendari electoral aprovat, es convocarà tots els membres de ple dret de l’Assemblea General de
la Federació per procedir a l’elecció dels membres de la Junta Directiva, que es desenvoluparà
simultàniament en cadascun dels col·legis electorals previstos a la convocatòria.
ARTICLE 92.- La junta electoral. Constitució.
1. Simultàniament a l’acord de convocatòria de les eleccions, l’Assemblea General ha de prendre
l’acord d’escollir la Junta Electoral, que ha d’estar integrada per 3 membres titulars i una llista de,
com a mínim, 10 suplents, que s’escolliran per sorteig entre els membres presents de l’Assemblea
General, i disposar el termini per a la seva constitució i pressa de possessió dels càrrecs que la
integren. A l’acte de constitució, la Junta Electoral ha d’elegir el president de la mateixa, de la que
actuarà com a secretari el que ho sigui de la Junta Directiva amb veu i sense vot, o la persona a qui
delegui, que aixecarà acta de totes les reunions i dels acords que prengui la Junta Electoral, amb el
vist-i-plau del President. Les seves funcions es mantindran fins a l’acabament del procés electoral.
A totes les reunions de la Junta Electoral podran assistir-hi, en el seu cas, amb veu però sense vot,
un representat designat per la Secretaria General de l’Esport i un altre designat per la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.
2. El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la condició de candidat
o de familiar de candidat tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer grau, amb
l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la de membre de la Junta
Directiva o Comissió Gestora. Si es produeix una incompatibilitat o concorre en l'electe alguna
circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, s'ha de substituir pels
suplents escollits.
ARTICLE 93.- Funcions de la Junta Electoral. Reclamacions.
1. Les funcions de la Junta Electoral seran les següents:
a) Aprovar el cens electoral, del qual s’haurà de lliurar una còpia a totes les candidatures
formalment proclamades que així ho sol·licitin. La Junta Electoral podrà requerir al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat, una certificació amb totes les entitats que s’hi troben
inscrites amb expressió dels noms, càrrecs i vigència dels membres de la Junta directiva de
cadascuna.
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que els membres de l’Assemblea General presentin
contra el cens electoral.
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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 pugui afectar 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.
e) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions que legalment
s’estableixin.
f) En general, coneixerà i resoldrà les reclamacions i incidències que presentin els membres de
l’Assemblea General o candidats i que puguin afectar directament la celebració de les eleccions
i els seus resultats.
2. Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s’han d’interposar en un termini màxim de 3 dies
hàbils després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i la resolució de la Junta, que serà
executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies hàbils següents.
3. Contra els acords de la Junta electoral es pot interposar recurs davant el Tribunal Català de
l’Esport del Consell Català de l’Esport en un termini de 3 dies hàbils següents a la seva notificació, la
resolució del qual exhaureix la via administrativa.
ARTICLE 94.- Candidatures tancades.
1. Les eleccions es realitzaran pel sistema de candidatures exclusivament tancades, es presentaran
per escrit, i hauran d’incloure els noms dels membres de la candidatura encapçalats pel candidat a
president, el nombre dels quals no podrà ésser inferior als 2/3 del total de càrrecs elegibles. El
President distribuirà els diferents càrrecs entre els membres de la candidatura una vegada produïda
l’elecció.
2. Les candidatures que es pressentin, han de procurar reflectir una presència equilibrada entre
dones i homes que, com a mínim, reflecteixi la proporcionalitat de gènere en relació amb al nombre
de llicències de cada gènere de la Federació.
3. Les propostes de candidatures han de tenir el suport d’un nombre d’assembleistes que
representi un mínim del 10 % del total de membres de ple dret de l’Assemblea General. Tot
assembleista pot donar suport a més d’una candidatura.
4. 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 seva dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el
termini de presentació de candidatures.
ARTICLE 95.- Única candidatura i inexistència de candidatures.
1. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura tancada, no es procedirà a l’acte de
la votació, i la Junta Electoral en donarà compte a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat
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de Catalunya, a fi que el Secretari General, o la persona delegada faci la proclamació del nou
President i la Junta Directiva.
2. Si no es presenta cap candidatura tancada o no és vàlida cap de les presentades, la Junta
Electoral, amb els membres suplents i, si s’escau, els membres de las 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 màxim de 3 mesos.
ARTICLE 96.- Acte de la votació per l’elecció de President i Junta Directiva.
1. Si s'haguessin presentat i acceptat més d'una candidatura, a la data i hora fixada en l'acord de
convocatòria, es procedirà a l’acte electoral, que es desenvoluparà simultàniament en cadascun
dels col·legis electorals previstos a la convocatòria. A tots els col·legis electorals s’aplicaran les
prescripcions dels presents Estatuts. A aquest 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
desenvoluparà simultàniament en tots i cadascuns dels col·legis electorals previstos en la
convocatòria. El desenvolupament d’aquesta Assemblea General procurarà facilitar el vot dels socis
i tindrà una durada mínima de 4 hores i màxima de 6, ininterrumpidament.
2. Les paperetes d eles votacions seran editades per la Federació amb un format, paper i color igual
per a totes les candidatures. A les paperetes, a les quals es podrà incloure l’escut de la Federació i la
referència al procés electoral concret, figurarà únicament el nom del Candidat a president, així com
el de la resta de membres de la Candidatura. La papereta serà introduïda per cada elector en un
sobre editat per la Federació.
3. El dret de vot de l’Entitat recaurà en la persona que sigui el seu president. En el cas
d'impossibilitat manifesta del president per exercir la seva representació, la podrà exercir el
vicepresident que, segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el Registre de la Secretaria
General de l'Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti inscrit en el
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En el cas de les seccions esportives, la
representació recaurà en el representant legal de l'entitat o en el responsable de la secció, sempre
que consti degudament inscrit en el registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. Els
electors hauran d’acreditar la seva personalitat amb l’exhibició del document d’identitat o
document oficial indubtable, a criteri d ela Junta Electoral.
4. El president de la Federació o la persona que estatutàriament el substitueixi també exercirà el
dret de vot.
ARTICLE 97.- Col·legis Electorals en les Representacions Territorials.
Les entitats que integren l’Assemblea General, exerciran el seu dret de vot en el col·legi electoral de
la respectiva Representació Territorial en la que tinguin el seu domicili social a la qual pertanyin. El
President de la Federació Catalana de Caça exercirà el seu dret de vot en el col·legi electoral de
Barcelona.
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ARTICLE 98 .- Control de les votacions.
1. La Junta Electoral controlarà l’acte de les votacions, a qui se li ha de comunicar immediatament
qualsevol incidència que es pugui produir en els col·legis electorals; i, si s’escau, també el
supervisaran 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. Aquests interventors i
representants podran supervisar igualment l’acte de les votacions de tots i de cadascun dels
col·legis electorals on es celebri l’elecció.
2. La votació serà secreta i es farà mitjançant una papereta que s'introduirà dins un sobre, que
haurà de ser del model oficial aprovat prèviament per la Junta Electoral. En cap cas seran admesos
els vots per correu ni per delegació.
3. Cada elector haurà de votar una sola candidatura i no s'admetrà cap modificació en la
composició tancada de les candidatures.
ARTICLE 99.- Escrutini.
1. Un cop finalitzat el temps previst per a les votacions, la Junta Electoral disposarà l’iniciï de
l’escrutini a cada urna i el còmput globalitzat dels resultats de totes les urnes dels col·legis
electorals.
2. A tots els efectes serà nul:
a) El vot emès en un sobre o papereta no oficial.
b) El vot emès en una papereta sense sobre o en un sobre on hi hagi més d'una papereta
amb candidatures diferents.
c)La papereta en la qual s'hagués introduït qualsevol modificació o esmena de la
candidatura tancada.
3. Es considerarà vot en blanc quan al sobre no hi hagi cap papereta o hi hagi una només paperets
en blanc.
ARTICLE 100.- Acta de les votacions.
1. Les meses electorals, juntament amb els interventors designats, en el seu cas, per cadascuna de
les candidatures, i amb els representats que haguessin pogut designar la Secretaria General de
l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, redactaran la corresponent acta, en la
qual hi haurà de figurar el nombre d'electors que haguessin exercit el seu dret de vot, els vots vàlids
emesos a favor de cada Candidatura, els vots nuls, els vots en blanc, el resultat de la votació i les
incidències o reclamacions que s'hagin produït.
2. Tot seguit es procedirà a la destrucció de les paperetes, excepció feta de les declarades nul·les,
en blanc o les que haguessin estat objecte d'alguna reclamació que, després de ser signades pels
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membres de la mesa electoral i, en el seu cas, pels interventors i representant , caldrà unir-les a la
corresponent acta.
3. Les actes de les meses electorals, juntament amb les paperetes declarades nul·les, en blanc o
objecte de reclamació, seran trameses immediatament a la Junta Electoral que farà l’escrutini final
de la votació, de la qual aixecarà la corresponent acta.
ARTICLE 101 .- Igualtat entre dues o més candidatures.
En cas d'igualtat en el nombre de vots assolits entre dues o més candidatures, es farà una segona
votació, entre les candidatures empatades, 7 dies després en els mateixos col·legis electorals, hora i
condicions, mitjançant convocatòria de la Junta Electoral que es publicarà a la pàgina web de la
Federació.
ARTICLE 102.- Candidatura guanyadora.
1. Serà considerada guanyadora la candidatura que hagi obtingut la majoria dels vots vàlids.
2. Dins els 3 dies següents a l’elecció, la Junta electoral ha de comunicar mitjançant certificació,
l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora, al candidat a president de cada candidatura
participant en les eleccions, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i a la
Federació Espanyola de Caça.
3. Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar els recursos
previstos a l’article 94 punts 2 i 3 d’aquests Estatuts.
4. La persona que s'esculli com a president de la Federació ha de cessar en tot tipus d'activitats
competitives oficials de caràcter federat en l’àmbit de la Federació de Caça i, si escau, haurà de
cessar del càrrec de president de la Representació Territorial.
ARTICLE 103.- Impossibilitat temporal de cobrir vacants en la nova Junta.
No poden incorporar-se a la nova Junta Directiva posteriorment a la seva elecció i durant els 3 tres
primers anys de mandat, aquells membres de la Junta Directiva sortint que haguessin dimitit en el
moment adequat del procés electoral sense forma part de la nova Candidatura, els membres de la
Junta Electoral i els membres de la Comissió Gestora.

CAPITOL XX
COMISSIÓ GESTORA.

ARTICLE 104 .- Comissió gestora.
La Comissió Gestora és l'òrgan a qui correspon, en els casos previstos en aquests Estatuts, el
govern, l'administració i representació de la Federació que pertany estatutàriament a la Junta
Directiva, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats normals
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de la Federació i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori màxim de 3 mesos
en el qual haurà de convocar i realitzar noves eleccions.
ARTICLE 105.- Composició i funcions.
En el cas que s’hagi de constituir la Comissió Gestora, es compondrà de 5 membres, elegits entre
els membres de l’Assemblea General.
Els membres que la componguin elegiran d'entre ells un president i un secretari que exerciran les
funcions que estatutàriament corresponen, respectivament, al President i Secretari de la Junta
Directiva.
En cas d'absència vacant o malaltia, el President serà substituït pel membre de la Comissió de més
edat i el secretari pel més jove.
ARTICLE 106.- Convocatòries.
La Comissió serà convocada pel President amb una anticipació mínima de 3 dies i es reunirà sempre
que aquest ho consideri necessari o bé quan ho demani per escrit, amb indicació dels assumptes a
tractar, la majoria dels seus membres. En aquest últim cas, entre la data de la sol·licitud i la de la
reunió no podran transcórrer més de 5 dies.
ARTICLE 107.- Constitució i quòrum dels acords.
Les reunions de la Comissió Gestora seran presidides pel seu President o per la persona que el
substitueixi; i restaran vàlidament constituïdes qualsevol que sigui el nombre dels membres que hi
assisteixin.
Els acords seran adoptats per majoria simple de vots presents i, en cas d'empat, serà diriment el vot
del seu President qui, a tal efecte, votarà en darrer terme.
El sistema de votació serà determinat en cada cas pel President. Caldrà, però, utilitzar la votació
secreta quan així ho demani la majoria dels assistents.
ARTICLE 108.- Acta de la reunió.
El Secretari aixecarà acta de cada reunió de la Comissió Gestora i la transcriurà en el corresponent
llibre d'actes. Cada acta serà signada pel secretari amb el vist-i-plau del President i podrà ser
aprovada en la mateixa reunió o en la següent que se celebri.

CAPÍTOL XXI
VOT DE CENSURA AL PRESIDENT I MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA.

ARTICLE 109.- Vot de censura contra el president i membres de la Junta Directiva.
La sol·licitud del vot de censura contra el president, contra la totalitat dels membres de la Junta
Directiva, o contra qualsevol dels seus membres, s’haurà de presentar per escrit motivat, amb la
51

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants en un nombre que
representi, almenys, la majoria dels membres de la Junta Directiva o, com a mínim, el 15 % dels
membres de l’Assemblea General.
ARTICLE 110.- Procediment pel vot de censura.
1. Presentada la sol·licitud de vot de censura davant la secretaria de la Federació, s’ha de constituir,
dins els 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 Delegat designat per la Unió de
Federacions Esportives Catalanes que en serà el president.
2. 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 dos primers signants de la sol·licitud, pot
requerir a la Junta Directiva que ho dugui a terme, i en el supòsit de fer cas omís d’aquest
requeriment, la Secretaria General de l’Esport nomenarà 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 la votació, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que calgui aplicar.
3. La mesa ha de comprovar si la sol·licitud reuneix esmentats en els punts anteriors.
4. Feta la comprovació de forma positiva, i en el termini màxim de 5 dies naturals, la Junta
Directiva ha de convocar l’Assemblea General per una data que no podrà ser més tard dels 20 dies
naturals ni abans dels 10 dies naturals a comptar des de l’endemà de la convocatòria, amb la
finalitat de dur a terme la votació.
5. L’Assemblea i l’acte de la votació han de ser controlats per la mesa esmentada, la qual ha de
resoldre tots els incidents i 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. Prèviament a l’acte de la votació han de intervenir els representants dels sol·licitants
del vot de censura i els censurats. 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, que no serà
suspensiu, davant la mateixa en el termini de tres dies hàbils, i contra la resolució del recurs per
part de la mesa es pot recórrer davant el Tribunal Català de l’Esport en el termini de altres tres
hàbils.
6. El vot de censura s’exercitarà en les seus dels col·legis electorals corresponents a les
Representacions Territorials de la mateixa manera que per les votacions per l’elecció de Junta
Directiva.
7. Perquè el vot de censura es consideri aprovat, es necessitarà que l’acord hagi estat votat
favorablement per les 2/3 parts dels membres presents de l’Assemblea.
8. Un cop acordat el vot de censura, els càrrecs als qui afecti, cessaran automàticament, i, en el seus
cas, s’aplicarà el règim de provisió transitòria previst a l’article 86 d’aquests Estatuts.
9. 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.
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10. No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de l'elecció d'una nova
Junta Directiva.
CAPITOL XXII
ESTRUCTURA TERRITORIAL. REPRESENTACIONS TERRITORIALS DE CAÇA.

SECCIÓ 1ª.- NATURALESA I ÀMBIT.
ARTICLE 111.- Àmbit territorial de la Federació.
La Federació Catalana de Caça, en l'àmbit de les seves competències té plena jurisdicció a tot el
territori de Catalunya.
ARTICLE 112.- Representacions Territorials de Caça.
1. Per a la millor organització territorial i per l’acompliment de les seves finalitats, la Federació
Catalana de Caça s’estructura territorialment dins l'àmbit geogràfic català mitjançant les
Representacions Territorials de Caça de Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Terres de la Ribera de
l’Ebre, amb les competències específiques que se'ls assignen en aquests Estatuts o que, en tot
moment, se'ls hi pugui delegar.
2. Les Representacions Territorials es regularan per les prescripcions d’aquest Capítol, i en el que no
estigui previst, s’aplicarà per analogia el que estigui establert per a la Federació en els presents
Estatuts amb les adaptacions pertinents.
3. La Federació Catalana de Caça, s’organitza territorialment sota els principis de desconcentració,
descentralització i coordinació, en les cinc Representacions Territorials de Caça següents:
-

Representació Territorial de Caça a Barcelona, amb domicili a 08003-Barcelona, Via
Laietana, 9, 4- 3. L’escut d’aquesta Representació es el següent:

-

Representació Territorial de Caça a Tarragona, amb domicili a 43003-Tarragona, C/ Comte
de Rius, 21, 1. L’escut d’aquesta Representació es el següent:

-

Representació Territorial de Caça a Lleida, amb domicili a 25002-Lleida, C/ Ramon Soldevila,
7, altell. L’escut d’aquesta Representació es el següent:
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-

Representació Territorial de Caça a Girona, amb domicili a 17003-Girona, C/ Emili Grahit, 62,
entl-2. L’escut d’aquesta Representació es el següent:

-

Representació Territorial de Caça a Terres de l’Ebre, amb domicili a 43003-Amposta, C/
Mestre Sunyer, 24, entresol. L’escut d’aquesta Representació es el següent:

ARTICLE 113.- Àmbit territorial de les Representacions Territorials.
L’àmbit territorial de cadascuna de les Representacions Territorials de Caça de la Federació
Catalana de Caça, és el següent:
a) Les Representacions de Barcelona, Lleida i Girona agrupen totes les comarques que integren
cadascuna d’aquestes províncies.
b) La Representació de Tarragona agrupa totes les comarques d’aquesta província excepte les
comarques de les Terres de l’Ebre que són el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta i la Ribera
d’Ebre.
c) La Representació de les Terres de l’Ebre agrupa les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la
Terra Alta i la Ribera d’Ebre.
ARTICLE 114.- Naturalesa de les Representacions Territorials.
1. Les Representacions Territorials seran òrgans de gestió descentralitzada de la Federació Catalana
de Caça i no gaudiran de personalitat jurídica pròpia.
2. Aquests òrgans descentralitzats, si el President de la Federació ho demana, l’hi informaran de
totes les seves activitats i iniciatives a la Federació, i compliran i executaran totes les disposicions i
normes en el seu àmbit territorial d'actuació.
3. Igualment, quan el President de la Federació ho demani, hauran de lliurar a la Secretaria, una
còpia de les actes de les reunions celebrades pels seus òrgans de govern i representació.
SECCIÓ 2ª.- RÈGIM ECONÒMIC.
ARTICLE 115.- Recursos econòmics.
L'Assemblea General de la Federació, a proposta de la Junta Directiva, establirà els recursos
econòmics de què hagin de disposar cadascuna de les Representacions Territorials per a portar a
terme la seva actuació.
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En aquest sentit, aquells òrgans descentralitzats remetran a la Federació el projecte de pressupost
de l'exercici i la liquidació de l'anterior, amb la documentació comprovant escaient, en els terminis
que la Junta Directiva de la Federació estableixi, a fi i efecte de la corresponent aprovació per
l'Assemblea General.
ARTICLE 116.- Comptes i règim pressupostari.
Les Representacions Territorials estaran sotmeses al règim pressupostari de la Federació Catalana
de Caça. Els comptes que gestionin hauran d’estar sota el coneixement i control dels òrgans de
govern de la Federació Catalana i s’incorporaran amb els justificants corresponents als comptes
anuals d’aquesta, a fi que les auditories comprenguin la globalitat de l’activitat econòmica,
entenent l’activitat pressupostària com una unitat d’actuació, per el qual s’implantarà un pla
comptable unificat per totes elles amb la Federació Catalana.
ARTICLE 117.- Control de l’activitat econòmica.
La Federació Catalana de Caça podrà fiscalitzar i controlar, en qualsevol moment, l'activitat
econòmica de les Representacions Territorials. Igualment, podrà controlar la pertinent aplicació de
les subvencions que atorgui als seus membres afiliats.
SECCIÓ 3ª.- FUNCIONS.
ARTICLE 118.- Funcions de les Representacions Territorials.
Per delegació de la Federació Catalana de Caça, les Representacions Territorials tindran,
entre d’altres, les funcions següents:
a) La promoció, organització i control de les activitats pròpies de l´esport de la caça i
activitats cinegètiques en el seu àmbit geogràfic específic.
b) Representar, en nom de la Federació Catalana de Caça, als clubs i associacions esportius
del seu àmbit, davant les autoritats i els organismes oficials de la demarcació.
c) Tutelar les proves i competicions dins el seu àmbit geogràfic tenint cura d'aquelles que
siguin organitzades pels clubs afiliats i de les que aquesta Federació els en pugui delegar
l'organització.
d) Tramitar les peticions d’afiliació de les Entitats esportives i expedir les llicències
federatives dels caçadors, entrenadors o preparadors i àrbitres o jutges, amb domicili al
respectiu àmbit territorial.
e) Fer mantenir el respecte i el compliment de les normes, Estatuts, reglaments, disposicions
legals i acords federatius, per part dels clubs, caçadors, entrenadors o preparadors i àrbitres
o jutges del seu àmbit geogràfic.
f) Formular propostes o iniciatives a la Federació Catalana de Caça per promoure, fomentar i
millorar les activitats de l´esport de la caça en l’àmbit geogràfic corresponent.
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g) Formular propostes a la Federació per contractar i acomiadar personal adscrit a la
Representació Territorials.
h) Assessorar a les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents a les
activitats de l´esport de la caça.
i) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.
j) Facilitar els processos electorals de la Federació mitjançant l’establiment dels corresponents
col·legis electorals, d’acord els plans electorals de la Federació.
k) Qualsevol altra funció que expressament li encomani la Junta Directiva de la Federació
Catalana de Caça.
SECIÓ 4ª.- ÒRGANS DE GOVERN.
ARTICLE 119.- Òrgans de govern de les Representacions Territorials.
Els òrgans de govern, administració i representació de les Representacions Territorials de
Caça, són els següents:
a) La Junta General.
b) La Junta Directiva.
c) Comissió Gestora, quan s’escaigui.
SECCIÓ 5ª.- JUNTA GENERAL.
ARTICLE 120.- Junta General.
1. La Junta General és l’òrgan superior d’administració i govern de les Representacions Territorials,
de la qual en seran membres, amb veu i vot:
a) El president i els membres de la Junta Directiva de la Representació Territorial.
b) Els presidents o representants dels clubs o associacions esportius afiliats a la Federació
Catalana de Caça que reuneixin els requisits que fixa l’article 44.1.b) d’aquests Estatus i que
tinguin el seu domicili social en l'àmbit geogràfic del territori de la corresponent
Representació Territorial.
2. La representació de les Entitats que integren la Junta General de les Representacions Territorials
recau a les persones que estableix l’article 44.3. d’aquests Estatus, les quals tindran un vot, que
exerciran de forma individual. Les entitats afiliades a la Federació Catalana, que tinguin el seu
domicili social en l’àmbit geogràfic del seu respectiu territori, però que no compleixin els requisits
que estableix l’article 44.1.b) d’aquests estatus, podran assistir a les reunions de la Junta General de
la respectiva Representació Territorial amb veu per sense vot.
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ARTICLE 121.- Funcions de la Junta General.
Correspon a la Junta General de les Representacions Territorials de la Federació Catalana de Caça:
a) Aprovar inicialment els seus reglaments interns que hauran de ser sotmesos després a
l'Assemblea General de la Federació, amb l'informe de la seva Junta Directiva, els quals,
però, no podran contradir en cap cas el que es disposa en aquests Estatuts.
b) Aprovar les bases de les competicions del seu àmbit territorial en el cas que en tinguin
delegada l’organització.
c) Elegir la seva respectiva Junta Directiva, així com ratificar els nomenaments que, per
cobrir les vacants, hagués pogut fer aquella Junta Directiva.
d) Aprovar, dins el termini fixat per la Junta Directiva de la Federació, la convocatòria
d'eleccions; el reglament, el cens provisional i el calendari electoral; així com escollir els
membres de la Junta Electoral.
e) Elegir els interventors que han d'aprovar les actes de les reunions.
f) Resoldre les propostes que li siguin sotmeses per la Junta Directiva o pels membres de la
Junta General que representin un 10%, com a mínim, dels seus membres i sempre que ho
facin per escrit que tingui entrada a la Secretaria de la Representació Territorial amb 20 dies
d'anticipació a la data de la seva celebració.
g) Conèixer i debatre els vots de censura presentats d'acord amb les normes d'aquests
Estatuts.
ARTICLE 122.- Funcionament de la Junta General.
El funcionament i règim de sessions de la Junta General de les Representacions Territorials es
regirà, per analogia, pel que disposen els articles 47 al 54 d'aquests Estatuts, amb les següents
particularitats:
a) Els terminis assenyalats en l’article 48 punts 2, 3 i 4, es reduiran d’acord les següents
disposicions:
(i)

Entre la convocatòria de la Junta General i la seva celebració han de transcórrer un
mínim de 15 dies i un màxim de 20.

(ii)

La informació de les matèries objecte de la Junta General s’han de posar a disposició
dels membres de la mateixa a la seu de la Representació com a mínim 7 dies abans
de la celebració.

(iii)

Si la convocatòria de la Junta la demanen els socis, entre la data que es rebi la
sol·licitud i la convocatòria feta per la Junta no podran transcórrer més de 15 dies.
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b) No serà necessària la publicació de la convocatòria de la Junta General en cap diari.
c) Pel que fa a l'article 51 d'aquests Estatuts, la Junta General de les Representacions
Territorials, excepte en el cas d'un vot de censura en què és necessari l'acord favorable de
les 2/3 parts dels assistents, adoptarà sempre els acords per majoria de vots dels presents,
ja que no té cap mena de competència per decidir les altres qüestions per les quals s’exigeix
una majoria qualificada.
d) La reunió ordinària anual s'haurà de celebrar amb anterioritat a la celebració de
l’Assemblea General de la Federació.
e) L’aprovació de l’acta pels Interventors es produirà en un termini de 15 dies naturals a la
data de celebració.
f)Els acords adoptats podran ser impugnats, en el termini dels 15 dies següents a la seva
adopció, davant la Junta Directiva de la Federació Catalana.
g) Les facultats que corresponen a la Secretaria General de l'Esport en els casos de no
convocar-se una reunió de l'Assemblea General, pel que fa a la convocatòria de les reunions
de les Juntes de les Representacions Territorials, correspondran al President de la Federació
que fins i tot podrà, si l'ha de convocar ell, nomenar els membres de la mesa.
SECCIÓ 6ª.- JUNTA DIRECTIVA.
ARTICLE 123.- Junta Directiva.
1.La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat a qui correspon la gestió i administració, així com l'execució
i compliment dels acords de la seva Junta General i dels adoptats pels òrgans competents de la
Federació Catalana de Caça. Estarà integrada per 11 persones, i és compondrà dels càrrecs
següents:
-

El President.
Vicepresidents 1r.
Vicepresident 2n.
El Secretari.
El Tresorer.
6 Vocals.

2. El període de mandat de la Junta Directiva de les Representacions Territorials d'aquesta
Federació serà el mateix que determina l'article 55.2. d'aquests Estatuts; i, el règim de
funcionament serà el que disposen els articles 58 al 63, amb la úniques particularitats que el
termini mínim d'anticipació de convocar la reunió es redueix a 3 dies i que els acords podran ser
impugnats en el termini dels 15 dies següents a la seva adopció, davant la Junta Directiva de la
Federació Catalana de Caça.
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ARTICLE 124 .- Funcions.
Són funcions de la Junta Directiva:
a) Gestionar i administrar els recursos econòmics que, per acord de l'Assemblea General de
la Federació, a proposta de la Junta Directiva, disposin per dur a terme l'actuació.
b) Estudiar i aprovar les ponències que cal sotmetre a la consideració de la Junta General.
c) Fixar les dates de convocatòria de les reunions de la Junta General, d'acord amb els
terminis fixats per la Junta Directiva de la Federació; així com els corresponents punts de
l'ordre del dia.
d) Complimentar adequadament els acords adoptats pels diferents òrgans de la Federació i
que afectin la respectiva Representació Territorial.
e) Aprovar la proposta de pressupost i liquidació de comptes que cal trametre a la
Federació.
f) Nomenar d'acord amb el que s'estableix en aquests Estatuts, els substituts dels membres
de la Junta Directiva que hagin cessat o hagin estat suspesos del seu mandat.
g) Nomenar, d'entre els seus membres, els responsables dels diferents òrgans col·laboradors
i consultius de la respectiva Representació Territorial.
h) Exercir, segons les competències que tenen encomanades, totes les funcions que calguin
per a la bona marxa de la Representació Territorial.
SECCIÓ 7ª.- ELECCIONS.
ARTICLE 125.- Elecció dels càrrecs de President i membres de la Junta Directiva.
1. El càrrec de President i altres membres de la Junta Directiva de les Representacions Territorials
es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, per majoria de vots dels membres de
ple dret de la respectiva Junta General.
2. Correspon al President atribuir entre els membres de la seva candidatura els càrrecs dins de la
Junta Directiva, així com elevar a la categoria de Vicepresidents qualsevol membre de la Junta.
ARTICLE 126.- Condicions d’elegibilitat i incompatibilitats.
1. Tots els membres de la Junta Directiva de les Representacions Territorials hauran de reunir les
condicions d'elegibilitat fixades en l'article 89 d'aquests Estatuts.
2. Estaran també subjectes al règim d'incompatibilitats que determinen els articles 55.3. i els
articles 75 i 76 dels presents Estatuts.
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ARTICLE 127.- Normes de procediment electoral.
El procediment electoral que caldrà seguir per a l'elecció dels membres de la Junta Directiva és el
que es determina en els articles 87 al 103 d'aquests Estatuts, amb les següents particularitats:
a) Per Federació, Assemblea General i Junta Directiva, s'entendrà, respectivament, la
corresponent Representació Territorial de Caça, la Junta General d'aquesta i la seva Junta
Directiva.
b) L'elecció s'haurà de fer en el termini que fixi la Junta Directiva d'aquesta Federació, i
sempre abans d'iniciar-se el procés electoral de la Federació Catalana.
c) L'acord de la convocatòria d'eleccions restarà exposat a la pàgina web de la Representació
respectiva i de la Federació, sense necessitat de publicar-se a cap diari; i només es notificarà
a tots els membres afiliats a la Federació que pertanyin a la Junta General de la respectiva
Representació Territorial i a la Secretaria General de la Federació.
d) Només hi haurà un sol col·legi electoral i una sola mesa electoral ubicat al domicili de la
respectiva Representació Territorial.
e) La Junta Electoral comunicarà només a la Secretaria de la Federació la candidatura
guanyadora.
f) Abans del recurs davant el Tribunal Català de l’Esport que fixa l'article 94 punt 3 d'aquests
Estatuts, els acords de la Junta Electoral de les Representacions Territorials hauran de ser
impugnats, dins el termini dels 3 dies següents a la seva notificació, davant el Comitè
d'Apel·lació de la Federació.
SECCIÓ 7ª.- COMISSIÓ GESTORA. CESSAMENT. PROVISIÓ DE VACANTS.
ARTICLE 128.- Comissió Gestora.
També serà d'aplicació a les Representacions Territorials, pel que fa tant a la Comissió Gestora com
al cessament i provisió de vacants així com al vot de censura, el que disposen els corresponents
articles d'aquests Estatuts respecte d'aquelles mateixes qüestions i referides a la Junta Directiva de
la Federació, amb la sola diferència que el delegat que fixa l'article 110 punt 1 serà designat pel
President de la Federació en comptes de per la U.F.E.C.
CAPÍTOL XXIII
RÈGIM DOCUMENTAL
ARTICLE 129.- Règim documental.
1. La Federació Catalana de Caça haurà de portar com a mínim els següents llibres i registres que
integraran el seu règim documental:
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a) Els Llibres d’Actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea
General i de la Junta Directiva, amb indicació de la data, els assistents, els assumptes
tractats i els acords presos. Les actes les han de subscriure les persones que estableixen
aquests estatuts i, en tot cas, el President i Secretari de la Junta Directiva.
b) Registre d’Entitats Afiliades, el qual, mitjançant el sistema més idoni haurà de reflectir el
nom i la denominació de l'entitat o secció federada, la data d’ingrés, el domicili, com també
altres circumstàncies que el secretari consideri adients; en tot cas haurà de figurar la data
d’ingrés, el domicili, i el nom del president de l’entitat, i les disciplines esportives que
practiquin i, si s'escau, el número d'inscripció o adscripció en el Registre d'Entitats Esportives
de la Generalitat de Catalunya.
c) El Registre de persones Federades, on, mitjançant el fitxer adient o l'instrument idoni,
s'han de fer constar de forma diferenciada els membres dels quals es consignen, com a
mínim, la identificació de les persones físiques federades i les disciplines esportives que
practiquen, així com a favor de quina Entitat han subscrit la llicència, o bé si l’han subscrit
com independents.
d) Els Llibres de Comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques
e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es consideren oportuns per a un
millor compliment dels objectius de la Federació.
2. La Federació portarà els llibres esmentats mitjançant procediments informàtics i altres d'anàlegs
que esdevinguin adients, i posteriorment procedirà a enquadernar-los i legalitzar-los al Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya d’acord amb la normativa reguladora d’aquest
Registre. Així mateix, la Federació diligenciarà els llibres que duguin les seves Representacions
Territorials.
CAPÍTOL XXIV
RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL

ARTICLE 130.- Règim econòmic-financer.
Els ingressos i recursos econòmics obtinguts per la Federació Catalana de Caça seran destinats
íntegrament, i d’acord amb les prescripcions dels presents Estatuts i les normes legals, al
desenvolupament i compliment dels seus fins i funcions.
ARTICLE 131.- Sistema econòmic de la Federació. Exercici econòmic.
1. El sistema econòmic de la Federació Catalana de Caça és el de pressupost i patrimoni propi, i s’hi
aplicaran les normes econòmiques establertes en el pla general de comptabilitat o adaptació
sectorial que sigui d’aplicació per reflectir una imatge fidel de la Federació.
2. La vida econòmica de la Federació s’ajustarà als pressupostos que aprovi l’Assemblea General.
L’exercici econòmic de la Federació comprèn el període entre l’1 de Gener i el 31 de Desembre.
61

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

3. El saldo final de l’exercici dels pressupostos liquidats figurarà en el següent pressupost ordinari.
ARTICLE 132.- Període de formulació dels comptes anuals. Pròrroga del pressupost anterior.
1. La Junta Directiva de la Federació haurà de formular, dins els 3 primers mesos naturals de cada
any, i per presentar a l'Assemblea General dins el termini dels 6 primers mesos naturals de cada
any, els comptes anuals de l’exercici vençut, que han de comprendre el balanç, el compte
d’ingressos i despeses i la memòria econòmica.
2. Els auditors de comptes han de revisar els comptes anuals de la Federació Catalana de Caça.
3. Els comptes anuals i l’informe d’autoria han d'estar al domicili social, un mínim de 15 dies abans
de la celebració de l'Assemblea General, a disposició dels membres amb dret a vot que poden
demanar-ne una còpia, que s'ha de lliurar abans de la celebració de l'Assemblea General.
4. L’aprovació del pressupost de l’exercici econòmic següent s’ha d’aprovar en una Assemblea
General que ha de tenir lloc abans de l’inici de l’exercici pressupostat.
5. Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici corrent, i amb caràcter provisional, cal aplicar la
part proporcional de les xifres que hagi aprovat l'Assemblea General com a despeses en el
pressupost per a l'any anterior, actualitzades segons la variació de l'índex del cost de la vida
d'aquell exercici.
ARTICLE 133.- Facultats de disposició de la Junta Directiva.
1. La Junta Directiva de la Federació té les facultats de disposició econòmica, dins els límits
previstos en el seu pressupost. Podrà acordar el traspàs de partides mitjançant acord que consti en
acta.
2. La Junta Directiva pot transmetre béns immobles o prendre diners a préstec, si bé quan la seva
quantia ultrapassi dins de 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 General serà imprescindible que l’operació
tingui l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.
3. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què 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’uniforme favorable de la Secretaria General de l’Esport.
4. 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 de cada exercici i sempre 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea.
ARTICLE 134.- Recursos econòmics de la Federació.
Constitueixen els recursos econòmics de la Federació:
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a) Les subvencions d’entitats públiques, i les subvencions i donatius d’altres organismes i
dels particulars.
b) Les quotes que s’estableixin per les llicències federatives, per les afiliacions, per les
adhesions, i per les inscripcions.
c) Els interessos financers, així com els fruits, alienacions, rendes i interessos dels seus
béns patrimonials.
d) Préstecs i crèdits que si li concedeixin
e) Els beneficis que produeixin els actes esportius que organitzi la Federació, i els derivats
d’altres activitats que desenvolupi i serveis que presti.

f) Les quotes i drets que s’aprovin per l’Assemblea General així com els recàrrecs de
demora i les multes o qualsevol altra derrama o sanció de caràcter pecuniari.
g) Qualsevol altres tipus d’ingressos que no s’oposin al caràcter de la Federació Catalana
de Caça i siguin autoritzats, quan s’escaigui, per la seva Assemblea General.
ARTICLE 135.- Compte de resultats.
En els comptes de resultats s’hauran de reflectir detalladament i de forma separada les
subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions que siguin per a inversions materials
concretes que hauran de quedar en un compte de passiu que s’haurà d’amortitzar segons el pla
establert.
ARTICLE 136.- Balanç de situació.
El balanç de situació ha de comprendre els béns i els drets, i també els fons propis i les obligacions
concretes.
No es poden compensar les partides entre l'actiu i el passiu ni entre les despeses ni els ingressos.
Els elements de l'immobilitzat i circulant, la utilització dels quals tingui un límit temporal, han
d'amortitzar-se proporcionalment en el temps en què n'estigui prevista la utilització; i l'import de
les amortitzacions fetes han de constar en el balanç.
Igualment, tots els compromisos d'inversió o aportació a satisfer en altres exercicis han de constar
també en el balanç.
ARTICLE 137.- Memòria econòmica.
1. La memòria haurà d’analitzar fidelment l’activitat econòmica de la Federació, la seva adequada
actuació pressupostària, el compliment dels objectius i els projectes a desenvolupar, i informar
separadament com a mínim dels aspectes següents:
63

ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE CAÇA

A) Diferenciació dels ingressos i aportacions segons:
a) Subvencions públiques.
b) Subvencions, donatius o aportacions privades.
c) Vendes d’actius.
d) Ingressos escaients de competicions organitzades.
e) Ingressos per serveis prestats per la Federació, permisos, llicències, i d’altres.
f) Ingressos financers.
B) La destinació de la totalitat dels recursos, distingint com a mínim les partides de cost o
inversió següents:
a) Administració de la Federació.
b) Direcció i serveis de la Junta Directiva, incloent-hi viatges.
c) Competicions.
d) Ajudes a clubs i altres entitats o estaments integrats a la Federació.
e) Ajudes per a actes esportius.
f) Construccions i altres immobilitzats.
g) Formació d’esportistes i entrenadors.
h) Esport d’elit.
i) Àrbitres.
j) Òrgans jurisdiccionals.
2. L’import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis que no estiguin
previstes al balanç, i l’import de les garanties i els avals compromesos.
3. La liquidació del pressupost que expliqui les variacions en relació amb el pressupost aprovat en
l’Assemblea anterior.
ARTICLE 138.- Dipòsit dels fons socials.
Els fons socials estaran dipositats a nom de la Federació Catalana de Caça a l’establiment bancari
que determini la Junta Directiva, i només es podran retirar, en part o totalment, amb la
concurrència conjunta de dues signatures entre les del president, tresorer i qualsevol altre membre
de la Junta Directiva expressa i degudament autoritzat.
ARTICLE 139.- Insolvència econòmica i concurs.
Quan dels comptes de la Federació resulti en qualsevol moment la seva insolvència econòmica, el
seu òrgan d’administració corresponent, o bé, si s’escau, els liquidadors han de promoure el
procediment concursal oportú davant el Jutjat corresponent.
CAPÍTOL XXV
RÈGIM JURISDICCIONAL DISCIPLINARI

SECCIÓ 1ª.- AMBITS JURISDICCIONALS.
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ARTICLE 140.- Àmbits jurisdiccionals de la Federació.
1. En l'àmbit territorial, la Federació Catalana de Caça té plena jurisdicció en tot el territori de
Catalunya.
2. Pel que fa a l'àmbit personal, resten sotmesos a la jurisdicció de la Federació Catalana de Caça
tots els seus directius i els de les seves Representacions Territorials; els caçadors amb llicència
federativa en vigor; els entrenadors i preparadors amb llicència federativa en vigor; els àrbitres i
jutges amb llicència federativa en vigor; i, les Entitats afiliades a aquesta Federació, així com els
seus directius, tècnics i caçadors.
3. Pel que fa a l'àmbit material, la jurisdicció de la Federació Catalana de Caça s'estén a:
a) L’àmbit competitiu.,
b) L’àmbit disciplinari.
c) L’àmbit electoral.
ARTICLE 141.- Àmbit competitiu.
La potestat jurisdiccional d'àmbit competitiu confereix als òrgans federatius competents la facultat
de conèixer i resoldre les reclamacions presentades sobre qüestions que, sense tenir naturalesa
disciplinària, es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l'esport de la caça així
com de les competicions organitzades per aquesta Federació.
ARTICLE 142.- Àmbit disciplinari.
La potestat jurisdiccional d'àmbit disciplinari, s'estén a conèixer les infraccions de les regles de joc
comeses en el transcurs d'una competició; les infraccions en la conducta esportiva que vulnerin el
que disposen les normes específiques de disciplina i convivència esportiva, siguin o no comeses
durant el transcurs d'una competició; i, finalment les infraccions de les normes de conducta
associativa que comportin l'incompliment de les prescripcions reglamentàries fixades a l'efecte.
Aquesta potestat confereix la facultat als òrgans federatius competents de conèixer, jutjar i, si
s'escau, sancionar les conductes de les persones o entitats sotmeses a la jurisdicció federativa;
excepte en el cas d'infraccions contra les regles de joc o la conducta esportiva comeses amb motiu
d’una competició d'àmbit estatal o internacional que la competència correspondrà,
respectivament, a la Federació Espanyola de Caça i a la Federació Internacional de Caça.
ARTICLE 143.- Àmbit electoral.
1.La potestat jurisdiccional d’àmbit electoral confereix als òrgans federatius competents la facultat
de conèixer i resoldre les qüestions que puguin sorgir en els processos electorals d’aquesta
Federació i de les seves Entitats afiliades, l’activitat esportiva principal de les quals sigui l’esport de
la caça; així com els procediments establerts per la censura o reprovació de la gestió del president i
la Junta Directiva d’aquesta Federació i d’aquelles mateixes entitats.
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2.L’exercici de la potestat jurisdiccional dins de l’àmbit electoral correspon a la Junta Electoral
d’aquesta Federació, constituïda de forma estatutària, i al Comitè d’Apel·lació, dins els àmbits de
les seves respectives competències.
SECCIÓ 2ª.- INFRACCIONS I SANCIONS
ARTICLE 144.- Infraccions.
Constituirà infracció qualsevol conducta tipificada com a tal en el reglament disciplinari d'aquesta
Federació. En aquest sentit, la Federació Catalana de Caça desenvoluparà d’acord a les disposicions
contingudes en el Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de
juliol, un Reglament de Règim Disciplinari on s'haurà de preveure:
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) La determinació dels eximents, els atenuants i els agreujants de la responsabilitat, així
com els requisits perquè s'extingeixi i prescrigui
ARTICLE 145.- Sancions.
Les sancions no poden tenir mai efectes retroactius, excepte en el cas o en allò que afavoreixi els
inculpats.
Igualment tampoc es podrà imposar cap sanció que no es trobi reglamentàriament establerta amb
anterioritat a la comissió de la falta corresponent, ni imposar tampoc una doble sanció pels
mateixos fets.
SECCIÓ 3ª.- ÒRGANS JURISDICCIONALS FEDERATIUS
ARTICLE 146.- Òrgans jurisdiccionals.
Sense perjudici de les facultats que corresponen als àrbitres i jutges per a jutjar les infraccions tant
a les regles de joc com a la conducta esportiva comeses durant les competicions, la potestat
jurisdiccional de la Federació Catalana de Caça, tant en l'àmbit competitiu com en l'àmbit
disciplinari, correspon en primera instància al Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva de la
Federació.
ARTICLE 147.- Comitè de Competició i de Jurisdicció Esportiva.
El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, per acord de la Junta Directiva de la Federació, i
segons les necessitats de cada moment, es pot estructurar com un òrgan unipersonal o bé
col·legiat. En el primer cas, la seva titularitat correspondrà a un Jutge únic designat per la Junta
Directiva a proposta del President de la Federació, que haurà d'ésser necessàriament llicenciat en
dret i amb experiència en matèria jurídic-esportiva.
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En el cas d'estructurar-se com un òrgan col·legiat, estarà constituït per 3 membres, designats per la
Junta Directiva a proposta del President de la Federació. El President d'aquest òrgan col·legiat
haurà de ser necessàriament llicenciat en dret i amb experiència en matèria jurídic-esportiva; i la
resta dels seus membres hauran de tenir com a mínim coneixements jurídics i esportius.
ARTICLE 148.- Comitè d'Apel·lació. Competències.
1. La potestat jurisdiccional de la Federació Catalana de Caça, tant en l'àmbit competitiu com
disciplinari, correspon en segona instància al Comitè d'Apel·lació, que és l'òrgan federatiu
competent per conèixer i resoldre els recursos presentats en aquelles matèries contra les
resolucions emeses pel Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva d'aquesta Federació.
2. Igualment, correspon al Comitè d'Apel·lació, conèixer i resoldre:
a) Els recursos presentats contra les resolucions dictades per les Entitats afiliades a la
Federació en matèria disciplinària, quan la resolució esgoti la via associativa i s'hagi imposat
una sanció qualificada de greu o molt greu.
b) Els recursos presentats contra els acords dels òrgans electorals de les Representacions
Territorial d'aquesta Federació i dels clubs afiliats, l'activitat esportiva principal dels quals
sigui la caça.
ARTICLE 149.- Composició del Comitè d’Apel·lació.
El Comitè d'Apel·lació és un òrgan col·legiat constituït per 3 membres, designats per la Junta
Directiva a proposta del President de la Federació. El seu President haurà de ser necessàriament
llicenciat en dret i amb experiència en matèria jurídic-esportiva; i la resta dels seus membres
hauran de tenir coneixements jurídics i esportius.
ARTICLE 150.- Condicions d’elegibilitat dels membres dels òrgans jurisdiccionals.
1. Tots els membres dels Òrgans Jurisdiccionals federatius hauran de reunir les condicions
d'elegibilitat fixades en l'article 88, excepte l’apartat d) d'aquests Estatuts.
2. El seu mandat, i sense perjudici de poder ser novament designats indefinidament, no podrà
excedir del mandat de la Junta Directiva que ha fet el nomenament.
ARTICLE 151.- Convocatòria dels òrgans jurisdiccionals.
El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, en el cas d'estructurar-se com un òrgan col·legiat,
així com el Comitè d'Apel·lació, seran convocats pels seus respectius presidents sempre que sigui
necessari; i restaran vàlidament constituïts quan hi siguin presents la majoria dels seus membres.
Els acords s'adoptaran sempre per majoria de vots dels assistents; i, en cas d'empat, serà diriment
el vot del seu President que sempre votarà en darrer terme.
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ARTICLE 152.- Secretari dels òrgans jurisdiccionals.
Tant en el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva com en el Comitè d’Apel·lació hi haurà un
Secretari que serà designat d’entre el personal administratiu de la Federació, a proposta
respectivament pel Jutge únic o el President del primer d’aquells òrgans jurisdiccionals, i pel
President del segon.
Correspon al Secretari dels respectius òrgans jurisdiccionals, tenir cura de l'adequada tramitació
administrativa dels expedients, donar-los el corresponent impuls processal, practicar les oportunes
diligències de tramitació i notificar les resolucions a les parts interessades.
SECCIÓ 4ª.- PROCEDIMENT DISCIPLINARI
ARTICLE 153.- Expedient disciplinari.
El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva adoptarà sempre les seves resolucions en virtut
d'expedient instruït a l'efecte i d'acord amb el procediment que es reguli en el corresponent
Reglament d'aquesta Federació.
ARTICLE 154.- Jurisdicció competitiva.
Els expedients intruïts en l'àmbit de la jurisdicció competitiva es tramitaran amb l'observança de les
fases procedimentals següents:
a) Resolució inicial i notificació fefaent de la resolució a les parts interessades i a aquelles
que es considerin afectades per la decisió final.
b) Termini d'al·legacions, proposició i pràctica de prova.
c) Resolució final i notificació fefaent a les parts interessades amb especificació dels recursos
escaients.
ARTICLE 155.- Jurisdicció disciplinària.
Pel que fa als expedients instruïts en l'àmbit de la jurisdicció disciplinària, la seva tramitació s'haurà
d'ajustar als criteris i regles de la legislació general en matèria sancionadora i, com a mínim,
respectant els principis informadors següents:
a) Resolució del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva disposant la incoació del
corresponent expedient, el qual haurà de contenir la relació de fets imputats així com el
nomenament de l'instructor i la persona que actuarà com a secretari; i assenyalar el termini
establert per a la proposició i pràctica de la prova que s'estimi necessària que haurà de ser
notificada a l'interessat de forma fefaent.
b) Un cop practicada la prova admesa, l'instructor haurà de formular la proposta de
resolució la qual, amb el plec de càrrecs oportú, s'haurà de notificar a l'interessat perquè
pugui examinar l'expedient i presentar per escrit les al·legacions que consideri convenients.
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c) Transcorregut el termini atorgat, l'expedient s'elevarà a l'òrgan disciplinari federatiu per a
la seva resolució la qual serà notificada als interessats amb indicació dels recursos escaients.
ARTICLE 156 .- Procediment d’urgència.
No obstant el que disposen els articles anteriors, quan es tracti de qüestions d'àmbit competitiu
que necessitin, per al normal desenvolupament de la competició, un acord immediat de l'òrgan
jurisdiccional, o bé quan es tracti d'infraccions ocorregudes amb motiu de la celebració d'un partit,
susceptibles de poder ser qualificades com a faltes lleus o greus tant a les regles de joc com a la
conducta esportiva, l'expedient es tramitarà per un procediment extraordinari d'urgència, regulat
en el corresponent reglament federatiu, en el qual s'assegurarà sempre, com a mínim, la fase
procedimental d'audiència de l'interessat.
SECCIÓ 5ª.- RECURSOS.
ARTICLE 157 .- Recursos contra les resolucions dels òrgans jurisdiccionals.
Contra les resolucions dictades en primera instància pel Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva en matèria competitiva o disciplinària , podrà interposar-se, en el termini màxim dels tres
dies hàbils següents a la seva notificació, el corresponent recurs davant el Comitè d'Apel·lació de la
Federació.
ARTICLE 158.- Executorietat de les resolucions. Suspensió cautelar.
Les resolucions dictades pel Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva són immediatament
executives; no obstant això, i prèvia sol·licitud, el Comitè d'Apel·lació podrà discrecionalment
suspendre de manera cautelar l'executorietat de la resolució recorreguda fins que no recaigui una
resolució definitiva sobre el recurs que hagués estat presentat.
ARTICLE 159.- Recurs dels clubs afiliats davant el Comitè d’Apel·lació en matèria disciplinaria.
Les resolucions acordades en matèria disciplinària pels clubs afiliats a la Federació, quan la
resolució esgoti la via associativa, podran ser recorregudes davant el Comitè d'Apel·lació de la
Federació en el termini dels deu dies de la seva notificació.
ARTICLE 160.- Recurs contra els acords dels òrgans electorals de les Representacions Territorials i
dels clubs afiliats davant el Comitè d’Apel·lació.
Els acords dels òrgans electorals de les Representacions Territorials de la Federació i dels Clubs
afiliats, l'activitat esportiva principal dels quals sigui la caça, podran ser recorreguts davant el
Comitè d'Apel·lació de la Federació, en el termini dels tres dies hàbils següents a l'adopció d'aquells
acords.
ARTICLE 161.- Recurs dels acords del Comitè d’Apel·lació davant el Tribunal Català de l’Esport.
Totes les resolucions del Comitè d'Apel·lació són immediatament executives i esgoten la via
federativa. No obstant això, les esmentades resolucions podran ser recorregudes, en el termini dels
deu dies hàbils següents a la seva notificació, davant el Tribunal Català de l’Esport.
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ARTICLE 162.- Aplicació directa de text refós de la Llei de l’Esport.
En matèria de disciplina esportiva, serà d’aplicació directa el Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat
pel Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol.
CAPÍTOL XXVI
DISTINCIONS I MÈRITS

ARTICLE 163.- Règim de distincions.
L’Assemblea General de la Federació Catalana de Caça a proposta de la Junta Directiva podrà
concedir distincions amb què es premiïn els mèrits rellevants o altres serveis i col·laboracions
prestades a la Federació, o a l’esport de la caça i activitats cinegètiques en general.
Aquestes distincions podran ésser atorgades tant a membres de la Federació com a altres persones
físiques, jurídiques o institucions que se’n facin mereixedores, àdhuc a títol pòstum.
S’establirà reglamentàriament el procediment, la classe de distincions, els mèrits escaients per a la
seva obtenció i tot el que sigui relatiu a la sol·licitud i concessió.
CAPÍTOL XXVII
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA FEDERACIÓ.

ARTICLE 164.- Dissolució de la Federació.
La Federació es dissoldrà per decisió judicial o per acord de la seva Assemblea General convocada a
aquest efecte, adoptat per una majoria de 2/3 dels seus membres assistents, sempre que
representin la majoria dels membres amb dret a vot de l'Assemblea, i sempre que concorri alguna
de les causes següents:
a) Per la revocació del reconeixement oficial de la Federació.
b) Per la paralització dels òrgans federatius de manera que el seu funcionament esdevingui
impossible.
c) Per la fusió o integració amb una altra federació esportiva, per acord de la seva
Assemblea General convocada a aquest efecte, per una majoria de 2/3 dels seus membres
assistents, i sempre que representin la majoria del total dels membres amb dret a vot de
l'Assemblea.
d) Per les altres causes previstes a l’ordenament jurídic vigent.
ARTICLE 165.- Procediment per acordar la dissolució i liquidació.
1. El president ha de convocar l'Assemblea General perquè aquesta adopti el corresponent acord de
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dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui coneixement de l'existència de la causa
determinant de la dissolució.
2. Els membres de la Federació i la mateixa Administració esportiva també poden requerir al
president 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 afiliat o 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.
ARTICLE 166.- Quòrums de constitució i per l’adopció dels acords de dissolució i liquidació.
1. La reunió extraordinària de l’Assemblea General en que s’hagi de debatre la dissolució de la
Federació només restarà vàlidament constituïda si són presents la majoria de membres de ple dret
d’aquella Assemblea i començarà amb una exposició dels motius per part del President i un torn de
paraules pels membres ho desitgin.
2. Un cop finalitzat el torn d’intervencions la qüestió de la dissolució serà sotmesa a votació, la qual
serà secreta i es farà mitjançant crida nominal de tots els membres assistents, que hauran de
consignar en la corresponent papereta “si” o “no”, segons recolzin o rebutgin la proposta.
3. Si la majoria dels 2/3 dels assistents a la reunió, que representin la majoria del total dels
membres amb dret a vot de l’Assemblea, haguessin recolzat la proposta de dissolució de la
Federació, la pròpia Assemblea elegirà, d’entre els seus membres i per majoria simple, una
Comissió Liquidadora formada per 5 membres, havent-se d’inscriure el nomenament al Registre
d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport.
ARTICLE 167.- Inici de la liquidació.
Un cop dissolta la Federació s'obre un període de liquidació, tret dels supòsits de fusió o qualsevol
altre supòsit de cessió global de l'actiu i passiu de la Federació dissolta.
ARTICLE 168.- Denominació de la Federació en liquidació.
La Federació dissolta conservarà la seva personalitat jurídica mentre es trobi en procés de
dissolució. Durant aquesta fase haurà d'afegir la frase "en liquidació" a la seva denominació.
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ARTICLE 169.- Cessament de funcions de l'òrgan d'administració.
Des del moment en què la Federació es declari en liquidació cal que cessi en les seves funcions
l'òrgan d'administració i que els liquidadors assumeixin les seves funcions. No obstant això, els
integrants de l'òrgan d'administració han de prestar el seu concurs per a la realització efectiva de
les operacions de liquidació.
ARTICLE 170.- Funcions dels liquidadors
1. Incumbeix als liquidadors de la Federació:
a) Subscriure, en unió de l'òrgan d'administració, el balanç inicial de la Federació en
començar les seves funcions.
b) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la Federació i vetllar per la integritat del
seu patrimoni.
c) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a la liquidació
de la Federació.
d) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s'han de vendre necessàriament en
subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho autoritza la l'Administració
esportiva de la Generalitat.
e) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.
f) Pagar els creditors.
g) Exercir la representació de la Federació.
2. Els liquidadors són responsables davant la Federació, els seus membres i terceres persones o
entitats per qualsevol dany que causin per culpa o negligència greu en el desenvolupament dels
seus càrrecs.
3. En cas d'insolvència de la Federació, els liquidadors han de sol·licitar immediatament la
declaració del concurs procedent.
ARTICLE 171.- Cessament dels liquidadors.
La funció dels liquidadors finalitza per:
a) La realització de la liquidació.
b) La revocació dels poders que atorga l'Assemblea General.
c) La revocació dels poders o inhabilitació per part de l'Administració esportiva de la
Generalitat.
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d) Decisió judicial.
ARTICLE 172.- Balanç de liquidació final.
Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final que s'ha de sotmetre a
l'aprovació de l'Assemblea General i s'ha de remetre a l'Administració esportiva de la Generalitat.
ARTICLE 173.- Destinació del patrimoni en cas de dissolució.
En cas de dissolució de la Federació, el patrimoni net resultant de la liquidació l’ha d’aplicar
l’Administració esportiva de la Generalitat, de forma preferent, per al foment i la pràctica de la
caça.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
A partir de la vigència d'aquests Estatuts resten automàticament derogades qualsevol norma, acord
o disposició d'aquesta Federació que els contradigui.
Vist-i-Plau
El President

Francesc Piera Orozco

El Secretari

Joaquim Zarzoso Espinal

DILIGENCIA.- El presents Estatuts van ser aprovats per acord de l’Assemblea General Extraordinària
de la Federació Catalana de Caça, celebrada a Esplugues de Llobregat el dia 2 de Desembre de
2011.

DADES REGISTRALS.- Registre d’Entitats Esportives. Secretària General de l’Esport. Consell Català
de l’Esport. Generalitat de Catalunya. INSCRITS al Registre d’entrada: Tom 2, Foli 619, núm.
d’inscripció 3.237. Secció Tercera: Tom 1, Foli 19, núm. d’inscripció 38.
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