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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS  
 
 
 
CAPÍTOL I.- RÈGIM JURÍDIC 
 
 
Article 1.- La Federació Catalana de Tennis és una entitat privada d'utilitat pública i 
d'interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al 
compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu. 
 
 
Article 2.- La Federació Catalana de Tennis té per objectiu la promoció, gestió i coordinació 
de la pràctica de l'esport del tennis. La modalitat de tennis es desglossa en les següents 
disciplines: Tennis i Tennis Platja. 
 
La Federació Catalana de Tennis, està constituïda per clubs, associacions i agrupacions 
esportives sense finalitat lucrativa, com també, per altres entitats privades sense afany de 
lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i 
esportiva. 
 
 
Article 3.- Per al desenvolupament de les activitats pròpies del seu objecte social, 
integrarà esportistes, jutges, àrbitres i tècnics que desenvolupin i practiquin aquest esport, 
per la qual cosa es crearan comissions tècniques que agrupin els diferents col·lectius 
interessats en la promoció, difusió i pràctica de l'esport del tennis. 
 
 
Article 4.- La Federació Catalana de Tennis es regeix pel que es al Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, pel Decret 
58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, pel Decret 55/2012, de 29 
de maig, pel qual es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives 
de Catalunya, per aquests Estatuts, pels reglaments específics d’ordre intern, i pels acords 
adoptats vàlidament per l’Assemblea General i altres òrgans competents.  
Paral•lelament, la recollida, tractament, cessió i qualsevol acte anàleg realitzat per la FCT 
respecte a les dades personals de llicències federatives o dels fitxers de dades de socis o 
afiliats s’ajustaran a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades d’acord a la 
llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, i el mateix tractament de dades promouran pel 
que fa a la gestió dels seus clubs afiliats. 
 
 
Article 5.- El domicili de la Federació Catalana de Tennis és a Barcelona, al passeig de la 
Vall d'Hebron, 196, i pot ser modificat per l'Assemblea General a proposta de la Junta 
Directiva. El català és la llengua oficial de la Federació Catalana de Tennis. 
 
 
Article 6.- Són principis informadors de la Federació Catalana de Tennis el de 
representació democràtica dels seus membres i el de descentralització de funcions i 
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activitats, segons la divisió territorial prevista a l'ordenament jurídic català i actuar d'acord 
amb els principis de coordinació, eficàcia i col·laboració. 
 
 
Article 7.- La Federació Catalana de Tennis, a l'efecte de la seva participació en les 
activitats esportives de caràcter oficial i d'àmbit estatal, forma part de la Reial Federació 
Espanyola de Tennis, amb la representació que li correspon segons el sistema legal i 
estatutàriament establert, assumint la representació única i exclusiva d'aquesta entitat a 
Catalunya. 
 
Les normes i reglaments de la Reial Federació Espanyola de Tennis només seran d'aplicació 
a la Federació Catalana de Tennis i, si escau, als seus clubs i entitats afiliades, en matèria 
competitiva i disciplinària, quan actuïn en competicions oficials d'àmbit estatal. 
 
 
 
 
CAPÍTOL II.- FUNCIONS 
 
 
Article 8.- La Federació Catalana de Tennis, a més de les activitats pròpies de govern, 
gestió, administració, organització i reglamentació de l'esport del tennis a Catalunya, 
exerceix, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport, les funcions següents : 
 
 

a. Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la 
tutela de l'esport del tennis a Catalunya. 

 
b. Qualificar les competicions esportives oficials de Catalunya. 
 
c. Organitzar o encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter 

internacional o entre autonomies que es disputin a Catalunya. 
 
d. Encarregar-se de la formació específica dels tècnics de tennis d'acord amb 

l'Escola Catalana de la Secretaria General de l'Esport. 
 
e. Preveure, controlar i sancionar l’ús de substàncies i grups farmacològics 

prohibits i els mètodes no admesos en l'esport, en col·laboració amb els òrgans 
competents de la Generalitat. 

 
f. Exercir la potestat competitiva i disciplinària sobre totes les persones físiques i 

jurídiques que configurin l'ens federatiu. 
 
g. Sotmetre a tràmit de la Generalitat de Catalunya la incorporació d'una disciplina 

o especialitat esportiva dins de la Federació. 
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h. Promoure el foment i l'organització de competicions i altres activitats esportives 

entre les comunitats autònomes o amb països, regions o nacionalitats de l'àmbit 
internacional, i encarregar-se de la selecció dels esportistes i els tècnics que han 
de formar part de les seleccions catalanes de tennis, i també de la preparació 
necessària, d'acord amb el que estableixen els articles 25.1 i 25.2 del Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de 
l’esport i aquests Estatuts. 

 
i. 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 la millora 
esportiva continuada dels esportistes. 

 
j. Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb la Reial Federació Espanyola de 

Tennis 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. 

k. Crear escoles dins de la Federació per a la formació de tècnics, entrenadors, 
àrbitres i altres, comitès tècnics que els agrupin i també òrgans específics per 
als clubs que participin en competicions federades amb esportistes 
professionals. 

 
l. Lliurar les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions 

oficials dins de l'àmbit de Catalunya, les quals també habilitaran per a les 
activitats o competicions d'àmbit estatal quan es compleixin els requisits 
establerts legalment. 

 
m. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i 

normes tècniques vigents reguladores de les característiques de les 
instal·lacions, els elements esportius i altres qüestions que afectin les 
competicions federades. 

 
n. Promoure i impulsar la constitució de club i associació esportiva. 
 
o. Assessorar i tutelar els clubs i associacions esportives així com gestionar la 

defensa dels seus interessos col·lectius. 
 
p. En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de l'esport 

del tennis. 
 
 
 
 
 
 
 
TÍTOL II.- DELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS  
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CAPÍTOL 1.- PROCEDIMENT I REQUISITS D'ADMISSIÓ O PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE 
MEMBRE DELS CLUBS, ASSOCIACIONS O AGRUPACIONS ESPORTIVES I D'ADSCRIPCIÓ DE 
LES SECCIONS ESPORTIVES. 
 
 
 
Article 9 

 
 
1. Per ser membre afiliat de la Federació Catalana de Tennis es requereix complir 

les condicions de tot ordre establertes en aquests Estatuts, haver estat admès 
per la Junta Directiva, tenir per objecte, entre d'altres, si és procedent, la 
pràctica, promoció o difusió de l'esport del tennis i estar inscrit o adscrit, segons 
correspongui, en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.  

 
Podran ser membres afiliats a la Federació Catalana de Tennis els clubs o 
associacions esportius, les agrupacions esportives i altres entitats privades 
sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la 
pràctica de l’activitat física i esportiva. 

 
 
2. Seran membres adherits aquells clubs o associacions esportives, agrupacions 

esportives i altres entitats sense afany de lucre que, havent sol·licitat la seva 
afiliació a la Federació Catalana de Tennis, estiguin en tràmit d'inscripció o 
adscripció, segons correspongui, en el Registre d'Entitats Esportives de la 
Generalitat o pendents de complir els requisits exigits al paràgraf anterior per 
ser considerats membres de ple dret de l'ens federatiu. Hauran d'estar inscrits 
o adscrits administrativament o complir els requisits federatius en el termini 
d'un any. Altrament, perdran la seva condició d'adherits. Si adquireixen la 
condició d'afiliats dins del termini d'un any, el temps durant el qual hagin tingut 
la condició d'adherits comptarà a l'efecte d'antiguitat per poder ser considerats 
membres de l'Assemblea General. 

 
3. Es consideraran membres adherits, en tot cas, les seccions de tennis 

d'establiments esportius de caràcter lucratiu o d’empreses de serveis esportius 
legalment constituïdes que hagin sol·licitat l'adhesió i hagin estat admesos per 
la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis, sempre que estiguin 
adscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat. 

 
 
 
Article 10.- Per a l'afiliació a la Federació Catalana de Tennis l'entitat que ho demani ha 
d'emplenar una sol·licitud, que ha d'anar acompanyada d'una còpia dels estatuts de 
l'entitat, l'acta de constitució, els membres que componen la junta directiva o gestora, amb 
les seves dades personals, i un document acreditatiu de la inscripció o adscripció o, en el 



 
 

TEXT REFOS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 
Aprovats i ratificats per  l’Assemblea de 25 de juny de 2007 

Modificats parcialment per les Assemblees de 
20 de desembre de 2010, 25 de juny de 2013, 16 de desembre de 2013 i 29 de juny de 2015 

 8

seu cas, que s'ha demanat la inscripció o adscripció al Registre d'Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Per a l'adhesió a la Federació Catalana de Tennis de les seccions esportives considerades 
al paràgraf 3r de l'article anterior, l'entitat interessada ha de presentar una sol·licitud 
acompanyada de la documentació requerida pel Registre d'Entitats Esportives de la 
Generalitat. 
 
En un termini màxim d'un any, la Federació Catalana de Tennis notificarà a l'entitat 
sol·licitant la resolució relativa a la afiliació o adhesió. En qualsevol cas, el dia a partir del 
qual es considerarà afiliada una entitat o adherida una secció és el de la presentació de la 
sol·licitud. 
 
 
Article 11 .- La pèrdua de condició de membre afiliat o adherit a la Federació Catalana de 
Tennis es produirà en els casos següents : 
 

a. Per l'extinció o la dissolució del club, l'associació esportiva, l’agrupació esportiva, 
l’entitat corresponent o la secció. 

 
b. Per la revocació del seu reconeixement per part de l'autoritat competent.. 
 
c. Per resolució judicial. 
 
d. Per acord disciplinari. 
 
e. Per voluntat pròpia  
 
f. Per qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent. 

 
 
 
CAPÍTOL II.- DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES FEDERATS 
 
 
Article 12.- 
 

 
1. Drets dels membres afiliats : 

 
a. Participar amb veu i vot en les assemblees generals d'acord amb el que disposen 

aquests Estatuts. 
b. Ser elector al procés electoral dels membres de la junta directiva, d'acord amb 

el règim previst en aquests Estatuts. 
 
c. Participar amb veu i vot en les juntes generals de les representacions provincials 

corresponents segons el territori específic on pertanyin. 
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d. Poder participar en les competicions oficials d'àmbit comunitari organitzades per 
la Federació Catalana de Tennis i en les competicions oficials d'àmbit estatal i 
internacional, sempre que sigui procedent d'acord amb les reglamentacions i 
disposicions legals vigents. 

 
e. Poder sol·licitar l'organització de campionats i competicions tennístiques i el 

reconeixement oficial de la Federació Catalana de Tennis. 
 
f. Beneficiar-se de les prestacions o serveis que la Federació acordi proveir els 

seus membres. 
 
g. Exigir que l'actuació de la Federació s'ajusti al que disposen aquests Estatuts i 

la normativa legal vigent. 
 
h. Separar-se lliurement de la Federació. 
 
i. Conèixer les activitats de la Federació i examinar la documentació. 
 
j. Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra 

mena que la Federació pugui organitzar. 
 

 
2. Els membres adherits tenen els mateixos drets, però no tenen dret a vot en les 

assemblees ni poden ésser electors al procés electoral dels membres de la Junta 
Directiva . 

 
Article 13.- Són obligacions dels membres afiliats i adherits a la Federació Catalana de 
Tennis: 

 
 
a. Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació 

Catalana de Tennis mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que 
acordin vàlidament els òrgans de govern i d'administració de la Federació en 
l'àmbit de les seves competències. 

 
b. Complir amb els estatuts, els reglaments federatius i els acords dels òrgans de 

representació i govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves 
competències. 

 
 
c. Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de 

participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan sigui 
procedent. 

 
d. Exigir la presentació de la llicència en vigor a Catalunya a tota persona que 

vulgui utilitzar les instal·lacions que depenguin d'ells. 
 
e. Comunicar o notificar a la Federació i als òrgans d'administració esportiva de la 
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Generalitat de Catalunya tots aquells actes o dades que preveu la Llei de 
Catalunya de l'esport, o que s'estableixen reglamentàriament, i, en tot cas, els 
següents:  

 
1. canvis del domicili social 
2. modificacions o renovacions de la Junta o Consell Directiu o del responsable 

de la secció 
3. modificacions o revisions dels estatuts o reglaments 

 
f. Estar al corrent de tots els deures econòmics amb la Federació Catalana de 

Tennis per a poder fer efectiu l’exercici dels drets previstos en aquests Estatuts. 
 
 
 
CAPÍTOL III.- LLICÈNCIES 
 
 
Article 14.- La integració dels esportistes, tècnics, jutges i àrbitres en la Federació 
Catalana de Tennis es farà mitjançant la concessió per part d'aquesta de la llicència 
federativa corresponent. 
 
La llicència habilita el seu titular per participar en activitats o competicions esportives 
d'àmbit autonòmic, interautonòmic i estatal. 
 
Els tècnics entrenadors i jutges àrbitres que vulguin desenvolupar les seves funcions en 
les instal·lacions esportives depenents de clubs o altres associacions afiliades o adherides 
a la Federació Catalana de Tennis han de tenir la llicència federativa. 
 
 
 
TÍTOL III.- ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ  
 
 
CAPÍTOL I.- ESTRUCTURA ORGÀNICA GENERAL 
 
 
Article 15.- Són òrgans de govern i representació de la Federació Catalana de Tennis 
l'Assemblea General i la Junta Directiva. 
 
El President és el legal representant de l'entitat. 
 
La Comissió Permanent és un òrgan de gestió que actua per delegació de la Junta Directiva. 
 
El Director general és l'administrador i gestor general de la Federació Catalana de Tennis. 
 
És òrgan consultiu al més alt nivell el Senat del Tennis Català. 
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CAPÍTOL II.- L'ASSEMBLEA GENERAL 
 
 
Article 16.- L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern i representació de la 
Federació, constituïda amb criteris de representació democràtica, i els seus acords són 
vinculants per a tots els membres afiliats o adherits. 
 
 
Article 17.- La composició de l'Assemblea és la següent : 

 
a) El president de la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis. 

 
b) Les entitats o seccions esportives afiliades a la FCT sempre que tinguin 

una antiguitat d’afiliació mínima d’un any. 
 

 
La representació d’aquestes entitats recau en el president o presidenta de l’entitat, o en el 
cas d’impossibilitat manifesta per exercir-la, en la persona que ocupi la vicepresidència, 
sempre que consti inscrita al Registre d’entitats esportives com a membre de la junta 
directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en 
representació de l’entitat. 
 
La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal 
sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o el 
responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el 
Registre d’Entitats Esportives.  
En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en 
representació de l’entitat o secció esportiva la persona que acrediti notarialment la 
representació de l’entitat membre. 

 
 
Article 18.- Drets de veu i vot 
 

a. Tots els membres de ple dret tenen veu i vot a l’assemblea. 
 

b. Tots els clubs i d’altres entitats membres de l’assemblea, per tal de poder exercir 
el dret a vot a l’assemblea han d’haver participat o organitzat, com a mínim, 
una activitat o competició esportiva inclosa al calendari de competicions de la 
Federació Catalana de Tennis en l’any en curs o en l’immediatament anterior al 
moment de convocatòria de l’assemblea. 

 
c. El vot dels membres de l’assemblea general serà indelegable. 
 
d. Tots els membres amb dret de vot a l'Assemblea tenen un vot. Tanmateix, 

s'estableix que cada entitat afiliada esportiva tingui un vot addicional per cada 
dues-centes llicències que tramiti, ja que, d'acord amb l’ús i els costums 
d'aquesta Federació, es considera aquest criteri tradicional com el més adient 
per graduar el nivell i l'activitat esportiva dels clubs. 
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Aquesta gradació no tindrà efecte en el cas de votació per a les eleccions de la Junta 
Directiva ni en el del vot de censura. 

 
 
Article 19.- Els membres de la Junta Directiva, excepte el president, els presidents o 
representants acreditats dels membres adherits i el director general de la Federació 
Catalana de Tennis, poden assistir a l'assemblea amb dret a veu, però sense vot. 
 
Article 20.- Són competències de l'Assemblea General, amb caràcter enunciatiu i mínim, 
les següents: 

 
 
a. Aprovar l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut que ha de 

presentar la Junta Directiva. 
 
b. Aprovar la liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç 

i el compte de resultats, i aprovar el pressupost de l'exercici econòmic següent. 
 
c. Aprovar el pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives 

i els seus objectius. 
 
d. Aprovar la convocatòria d'eleccions dels càrrecs de representació, el reglament 

i el calendari electoral, i escollir els membres de la Junta Electoral. 
 
e. Elegir als membres que han de formar part de la Junta Directiva i ratificar els 

nomenaments provisionals a què fa referència l'article 57 d'aquests Estatuts. 
 
f. Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l'Assemblea. 
 
g. Resoldre les propostes que les entitats afiliades representatives del 10% dels 

clubs de l'Assemblea General vulguin presentar a l'Assemblea i que es lliurin per 
escrit amb una antelació mínima de deu dies al de la data de la convocatòria de 
l'Assemblea. 

 
h. Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts o dels reglaments. 
 
i. Aprovar del vot de censura. 

 
j. Fixar la quantia de les quotes d'afiliació i adhesió ordinàries o d'entrada, excepte 

quan es tingui únicament la finalitat d'adequar el seu valor, cosa que es farà 
amb l'aplicació, com a màxim, del percentatge de variació de l'índex general de 
preus al consum (IPC) des de l’última modificació. 

 
k. Establir les quotes extraordinàries o derrames. 
 
l. Aprovar l'adquisició, venda o gravamen dels béns, o agafar diners en préstec, 

sempre que el valor afectat excedeixi el 25% del pressupost anual de l'exercici. 
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m. Establir el règim disciplinari. 
 
 
n. Proposar la incorporació o la segregació d'alguna disciplina esportiva a la 

Federació, o la seva fusió amb una altra federació. 
 
o. Dissoldre la Federació. 

 
 
Article 21.- Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries. 
 
És ordinària l'assemblea que preceptivament ha de fer la Federació Catalana de Tennis un 
cop a l'any per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència i, com a 
mínim, sobre les matèries esmentades als apartats a, b i c de l'article anterior. L'assemblea 
ordinària s'ha de fer necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a l'acabament 
de l'exercici. 
Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin durant l'exercici. 
 
 
Article 22.- La convocatòria de l'assemblea s'ha de fer per acord de la Junta Directiva, a 
iniciativa del president de la Junta Directiva, o a petició dels membres afiliats que 
representin un nombre no inferior al 15% del total dels membres de l'Assemblea. En aquest 
darrer cas, des del dia en què la Junta Directiva rebi la sol•licitud i la convocatòria, no 
poden passar més de quinze dies naturals des del dia en què la junta directiva rep la 
sol•licitud. 
 
Entre la convocatòria de l'assemblea i la seva realització han de transcórrer, com a mínim, 
trenta dies, i com a màxim 40 dies naturals llevat de les assemblees que convoquin 
processos electorals, en les quals caldrà atenir-se al que disposen els articles d'aquests 
Estatuts que regulen el procés electoral.  
 
Les convocatòries s'han de fer mitjançant un escrit dirigit a cadascun dels membres i han 
d'indicar la data, l'hora, el lloc on es farà l'assemblea i l'ordre del dia; també s'han 
d'anunciar, com a mínim, en una publicació diària d'àmbit català.  
 
La informació sobre les matèries objecte de l'assemblea ha de posar-se a la disposició dels 
membres a la seu de la Federació i de les representacions provincials amb quinze dies 
naturals d'antelació. 
 
 
Article 23.- Les assemblees generals quedaran vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria quan concorri la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, estaran 
vàlidament constituïdes sigui quin sigui el nombre d'assistents. 
 
La convocatòria de les assemblees ha d'establir que entre la primera i la segona 
convocatòria passin trenta minuts. 
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Article 24.- Els acords de les assemblees s'han d'adoptar amb la majoria dels vots 
presents en el moment de la votació, llevat dels acords per als quals aquests Estatuts hagin 
previst una majoria qualificada. 
 
 
Article 25.- L'assemblea general ha d'estar presidida per una mesa formada pel president 
i els altres components de la Junta Directiva de la Federació. Ha d'actuar com a secretari 
de l'assemblea el secretari de la Junta Directiva de la Federació o qui el substitueixi, el qual 
n'ha d'estendre l'acta corresponent. 
 
El president, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, 
fixar els torns màxims d'intervenció, ordenar les votacions i disposar el que calgui per al 
bon funcionament de la reunió. Si es produeixen circumstàncies que alteren de manera 
greu l'ordre o impossibiliten que es faci o continuï l'assemblea, qui la presideix pot 
suspendre-la. En aquest cas, ha de preveure i comunicar a l'Assemblea General la data de 
la represa, que s'haurà de fer en un termini no superior a quinze dies. 
 
L'acta pot ser aprovada per l'Assemblea General o, per delegació, pels tres interventors 
que hagi designat la mateixa Assemblea en un termini màxim de trenta dies. Aquests, 
juntament amb el president i el secretari, han de subscriure l'acta, de la qual cal informar 
els membres de l'Assemblea i enviar-ne una còpia a la Secretaria General de l'Esport en 
un termini màxim de tres mesos des de la data de l'aprovació. 
 
 
 
CAPÍTOL III .- LA JUNTA DIRECTIVA 
 
Article 26.- La Junta Directiva és l'òrgan col·legiat de gestió, govern i representació de la 
Federació que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la 
Federació i gestionar-ne el funcionament d'acord amb l'objecte social i els acords de 
l'Assemblea General. 
 
De manera especial, és competència de la Junta Directiva l'admissió d'afiliats o adherits, 
la convocatòria de les assemblees generals i la presentació a l'assemblea general ordinària, 
en finalitzar l'exercici, de l'informe o la memòria de les activitats realitzades i de la 
liquidació de l'exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de resultats, el 
pressupost i el pla general d'actuació anual per a l'exercici següent. 
 
 
Article 27.- La Junta Directiva ha d'estar integrada per un mínim de deu i un màxim de 
vint persones, a les quals cal afegir els presidents de les representacions territorials amb 
càrrec de vocal.  
 
La Junta Directiva es compon d'un president, que ha de ser el president de la Federació, 
un o més vice-presidents, un secretari, un tresorer i, la resta, vocals. Pot acordar-se que 
el càrrec de tresorer sigui assumit per un vice-president, que es denominaria vice-president 
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econòmic. La distribució dels càrrecs de la junta directiva i la seva remoció serà 
responsabilitat del president. 
 
Tots els càrrecs són honorífics, però excepcionalment pot establir-se una compensació 
econòmica justificada a favor d'algun dels membres de la Junta Directiva, que ha de ser 
expressament acordada i quantificada per l'Assemblea General i ha de constar de manera 
diferenciada en el pressupost. En cap cas la compensació econòmica pot ser satisfeta 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. 
 
Article 28.- El vice-president o els vice-presidents han d'auxiliar el president i han 
d'exercir les funcions que aquest els designi. Així mateix, han de substituir el president en 
cas d'absència, vacant o malaltia. Si n'hi ha més d'un, ho farà el de major rang i, si no en 
tenen, el de major edat. En cas d'impossibilitat del vice-president o els vice-presidents 
d'ocupar aquest càrrec, el substituirà el membre de Junta de més edat. 
 
Article 29.- Correspon al tresorer o vice-president econòmic: 

 
a. Dirigir la comptabilitat de la Federació i la formalització del balanç, pressupost, 

els comptes d'ingressos i despeses i la memòria dins del primer mes de cada 
any per al coneixement de tots els afiliats, així com l'exercici del control 
econòmic. 

 
b. Disposar que es portin els libres de comptabilitat necessaris, on han de figurar 

tots els ingressos i despeses de la Federació amb l'origen d'aquells i la destinació 
d'aquestes. 

 
c. Dirigir l'ingrès i la custòdia de les quantitats que es recaptin. 
 
d. Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats o adherits morosos. 
 
e. Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma mancomunada 

amb el president o el director general. 
 
 
Article 30.- Correspon al secretari: 

 
a. Estendre i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de 

les juntes directives i assemblees generals i fer-ne les convocatòries. 
 
b. Estendre documents propis de la Secretaria. 
 
c. Portar els llibres de Registre de membres afiliats i adherits. 

 
d. Portar els llibres d'actes de les assemblees generals i de les reunions de la Junta 

Directiva. 
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e. Examinar i proposar les altes i baixes dels membres afiliats i adherits. 
Article 31.- Correspon als vocals: 
 
Desenvolupar les funcions corresponents als òrgans tècnics o col·laboradors que estiguin 
adscrits, i aquelles que els confiï la Junta Directiva. 
 
 
Article 32.- La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del 
president. Com a mínim, s'ha de fer una reunió per trimestre. Els membres de la Junta, 
almenys un terç del total, també tenen la facultat d'exigir la convocatòria, que, en aquest 
cas, s'ha de fer dins dels cinc dies següents a la petició. La reunió s'ha de fer en un termini 
no superior a quinze dies des de la petició. En cas que no es convoqui dins del termini, pot 
fer-ho el sol·licitant membre de la Junta de més edat. 
 
Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat dels 
membres que la componen, i els acords s'han de prendre per majoria simple dels 
assistents. El vot del president serà diriment en cas d'empat. 
 
Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l'acta el vot que emetin 
contra una decisió o un acord i la seva explicació de manera succinta. 
 
 
Article 33.- La Junta Directiva nomenarà una Comissió Permanent que actuï com a 
Comissió Delegada de la Junta Directiva i estigui integrada per un nombre de membres no 
superior a vuit i no inferior a tres, incloent-hi el president, el o els vice-presidents i altres 
membres de la Junta Directiva que hagin estat nomenats per la mateixa Junta Directiva a 
proposta del president. El director general assistirà a les reunions de la Comissió 
Permanent amb veu, però sense vot. 
 
 
Article 34.- La Comissió Permanent és un òrgan de control ordinari i seguiment de la 
gestió federativa, tant econòmica com esportiva, que ha d'exercir les facultats de la Junta 
Directiva sempre que la mateixa Junta Directiva n'acordi expressament la delegació.  
 
En particular, ha de supervisar les memòries, els informes i altra documentació que sigui 
necessària per a la instrucció de la Junta Directiva sobre les qüestions que hagin de ser 
sotmeses a la seva consideració. Ha d'exercir d'òrgan consultiu de la Presidència, cooperant 
en la gestió de govern que competeix la Junta Directiva i desenvolupant les funcions que 
especialment li encomani la pròpia Junta. 
 
 
Article 35.- S'ha de reunir almenys un cop al mes, amb una convocatòria cursada 
prèviament pel president de la Federació, per exercir la tasca oportuna de control ordinari 
i seguiment de la gestió federativa que li competeix. 
 
 
CAPÍTOL IV.- EL PRESIDENT 
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Article 36.- El president de la Federació Catalana de Tennis és el legal representant 
d'aquesta, i presideix els òrgans de govern, representació i control i n'executa els seus 
acords. 
 
 
Article 37.- El president de la Federació ho és també de l'Assemblea General i de la 
Comissió Permanent, i té vot de qualitat en cas d'empat en l'adopció dels acords de la 
Junta Directiva. 
 
 
Article 38.- La persona que s’esculli com a president o presidenta de la Federació Catalana 
de Tennis podrà participar en activitats competitives oficials en l’àmbit de la Federació 
Catalana de Tennis en les mateixes condicions i requisits que qualsevol altre federat. 
 
 
Article 39.- Per a l'exercici de les seves funcions, el president de la Federació Catalana de 
Tennis està investit de les més àmplies facultats de representació.  
 
Per expressa delegació de la Junta Directiva, el President de la Federació Catalana de 
Tennis deté les facultats que, amb caràcter enunciatiu encara que no limitatiu, s'indiquen 
a continuació per tal que les exerceixi en nom i representació de la Federació Catalana de 
Tennis.  
 
 

1. Representar en general la Federació Catalana de Tennis, en i fora de judici, 
davant tota mena de persones i entitats admeses en dret. 

 
2. Contractar i acomiadar tot tipus de personal, fixar-ne les condicions i 

representar en la forma més àmplia possible la Federació Catalana de Tennis, 
en i fora de judici, davant tota classe de tribunals, organismes, entitats i 
autoritats, de qualsevol àmbit geogràfic, amb competència en qüestions laborals 
o de Seguretat Social, exercint les accions i els drets pertinents en defensa dels 
interessos de la Federació Catalana de Tennis. 

 
3. Concertar amb qualsevol entitat financera o de crèdit - inclòs el Banc d'Espanya 

- tota mena d'operacions bancàries, inclosos en forma merament enunciativa 
els contractes de compte corrent, de compte d'estalvi, de dipòsit i altres 
operacions que no signifiquin la constitució de garantia immobiliària o mobiliària 
qualsevol. 

 
 
 

4. Realitzar declaracions canviaries de tot tipus de lletres de canvi, xecs, pagarés 
i qualsevol altres títols de valors, intervenint-hi com a lliurador, acceptant, 
intervinent, endossant o avalista, i també, en general, negociar, descomptar, 
pagar, cobrar i protestar aquests títols. 

 



 
 

TEXT REFOS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 
Aprovats i ratificats per  l’Assemblea de 25 de juny de 2007 

Modificats parcialment per les Assemblees de 
20 de desembre de 2010, 25 de juny de 2013, 16 de desembre de 2013 i 29 de juny de 2015 

 18

5. Reclamar i cobrar qualsevol quantitats que es deguin a la Federació Catalana de 
Tennis, siguin quins siguin els títols o el concepte jurídic del deute i la persona, 
natural o jurídica, obligada al pagament o a la devolució, inclosa l'Administració 
pública; signar factures, donar i exigir rebuts i cartes de pagament: fer 
pagaments, retre i exigir la rendició de comptes i constituir i cancel·lar dipòsits 
de tota mena, fins i tot en la Caixa General de Dipòsit i les seves sucursals. 

 
6. Exercir i atorgar poders amb facultats tan àmplies com sigui necessari per 

representar la Federació Catalana de Tennis davant tot tipus de tribunals i 
jutjats, inclosos el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional, i comparèixer i 
querellar-se davant aquests en tota mena de procediments, judicis, causes, 
negocis i expedients de qualsevol índole, civils, penals, administratius, 
contenciosos administratius o laborals, com a demandant, demandat o qualsevol 
altre concepte, utilitzant els procediments ordinaris i especials disponibles i 
realitzant-hi tot tipus d'actuacions que convinguin a la Federació Catalana de 
Tennis, tals com assistir a actes de conciliació, amb avinença o sense, entaular 
qüestions de competència, demanar la suspensió dels judicis, desistir de la 
denuncia i avenir-se a les pretensions deduïdes per tercers, instar vendes 
judicials i embargaments, o el seu alçament i cancel·lació, recusar i refusar 
testimonis o funcionaris, sol·licitar la pràctica de tantes proves com exigeixi el 
procediment respectiu, absoldre posicions en judicis civils i prestar declaracions 
en judicis penals, impugnar i aprovar crèdits, subscriure o impugnar convenis 
judicials o extrajudicials, acceptar l'adjudicació de béns i drets de qualsevol 
mena, mobles i immobles, interposar i seguir els recursos d'apel·lació, cassació, 
nul·litat, queixa, responsabilitat, revisió, injustícia notòria, alçada, reposició i 
altres d'ordinaris o extraordinaris i desistir d'ells i dels procediments quan ho 
cregui oportú, constituir finances i dipòsits i retirar-los en el seu moment, fins i 
tot transigir en els judicis o procediments entaulats, comprometre la Federació 
Catalana de Tennis en tot tipus d'arbitratge, detenint la representació de la 
Federació Catalana de Tennis per intervenir de la forma mes àmplia possible en 
totes les actuacions arbitrals, transigir fora de judici i atorgar poders generals o 
especials per a plets a advocats i procuradors, amb facultats de substitució. 

 
7. Retirar de tota mena d'oficines de l'Estat, de les comunitats autònomes, de la 

província, del municipi, de les entitats i organismes autònoms i de les seves 
dependències o serveis totes les cartes, certificats, comunicacions, despatxos, 
liquidacions, paquets, girs postals o telegràfics, plecs i valors declarats o 
qualsevol altra cosa similar. 

 
8. Retirar de totes les duanes, del territori nacional o no, qualsevol mena de 

mercaderies consignades amb destinació a la Federació Catalana de Tennis, 
sol·licitar la rapidesa en la tramesa, presentar documents i justificants, incloses 
les declaracions de valor, exercir els actes i practicar les gestions necessàries 
fins aconseguir l'entrada de les referides mercaderies i, per a tot això, subscriure 
i signar escrits, resguards, rebuts i, en general, tots els documents que se li 
exigeixin i calguin, ùltils o convenients a la Federació. 

 
9. Retirar de les companyies de ferrocarrils, navilieres i de transport en general els 



 
 

TEXT REFOS ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 
Aprovats i ratificats per  l’Assemblea de 25 de juny de 2007 

Modificats parcialment per les Assemblees de 
20 de desembre de 2010, 25 de juny de 2013, 16 de desembre de 2013 i 29 de juny de 2015 

 19

gèneres o efectes tramesos a la Federació Catalana de Tennis i formular 
protestes i reclamacions, fer deixaments de compte i abandonament de 
mercaderies i estendre les actes corresponents. 

 
10. Signar tants documents públics o privats com calgui per a l'exercici de les   

facultats precedents. 
 
 
11. Obtenir tota mena de concessions, patents, privilegis, marques, signes distintius 

i drets de propietat industrial i intel·lectual. 
 
12. Contractar i subscriure assegurances contra incendis, accidents laborals i 

assegurances socials, i també assegurances que cobreixin qualsevol altre risc. 
 
13. Atorgar totes o part de les facultats i funcions esmentades anteriorment a 

d'altres persones amb caràcter solidari o acordat i revocar, si s'escau, aquests 
apoderaments. 

 
 
 
CAPÍTOL V.- PROCEDIMENT ELECTORAL DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
 
Article 40.- Els càrrecs de la Junta Directiva s'han de proveir mitjançant sufragi lliure, 
directe, igual i secret pels membres de l'Assemblea General, per majoria de vots i amb 
presentació i acceptació prèvia de candidatures. 
 
 
Article 41.- Per poder ser candidat a president o membre de la Junta Directiva és necessari 
complir els requisits següents: 

 
a. Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya. 
 
b. Ser major d'edat i estar en ple us dels drets civils. 
 
 
c. No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan competent. 
d. Ser titular de la llicència federativa amb una antiguitat mínima d'un any. 

 
 
Article 42.- La convocatòria per a l'elecció de la Junta Directiva de la Federació Catalana 
de Tennis s'ha de dur a terme mitjançant l'acord de l'Assemblea General. A l'ordre del dia, 
ha de constar la proposta de procediment a seguir per a l'elecció, la del calendari electoral 
i la del nomenament de la Junta Electoral, que ha d'estar formada per tres membres titulars 
i una llista àmplia de suplents, els quals s'han d'escollir per sorteig entre tots els membres 
que assisteixin a l'assemblea. 
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Entre el dia en què es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració 
ha de transcórrer un mínim de trenta dies naturals i un màxim de quaranta-cinc. 
 
 
Article 43.- L'acord de convocatòria d'eleccions ha d'incloure, com a mínim, les qüestions 
següents: 

 
a. El termini per a la constitució de la junta electoral escollida 
 
b. La fixació de la data de la celebració de l'acte electoral i el calendari electoral 
 
c. El reglament electoral 

 
 
Article 44.- Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i 
constituir-la formalment en el termini fixat per l'Assemblea. En l'acte de constitució han 
d'escollir el president. Ha d'actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però 
sense vot, el secretari de la Federació, que ha d'estendre acta de totes les reunions i dels 
acords que adopti la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del president. 
 
La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les seves funcions fins a 
la finalització del procés electoral. 
 
El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de 
candidat o familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer 
grau, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora. Si es produeix aquesta 
incompatibilitat, o concorre en l'elegit alguna circumstància plenament justificativa de la 
impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents escollits. 
 
Els elegits com a titulars o suplents per formar la Junta Electoral, si es neguessin a prendre 
possessió o a exercir el seu càrrec i no es pogués constituir aquest òrgan electoral, haurien 
de ser substituïts pels membres que designés la Junta Directiva o, si és procedent, la 
Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que se'n poguessin 
derivar. 
 
Article 45.- La Junta Electoral té les funcions següents: 
 

a. Aprovar el cens electoral, i facilitar-ne una còpia a totes les candidatures 
formalment proclamades que així ho sol•licitin. 

 
b. Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de 

l'Assemblea respecte al cens o a les llistes electorals. 
 
c. Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació. 
 
d. Decidir, a instància de qualsevol membre de l'Assemblea o candidat, o 

per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident sorgit en el curs del procés 
electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa 
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electoral o que pugui afectar els principis de publicitat, igualtat 
d'oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de vot, que han d'estar 
presents en tot el procés electoral. 

 
e. Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que 

s'estableixin legalment. 
 
f. I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els 

membres de l'Assemblea o els candidats en qualsevol fase del procés 
electoral. 

 
 
Article 46.- Totes les reclamacions presentades davant la Junta Electoral s'han de fer en 
un termini màxim de tres dies després que s'hagi produït el fet objecte de la impugnació. 
La resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar en un termini màxim de tres 
dies. 
 
Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs ordinari davant el Tribunal 
Català de l’Esport en un termini de tres dies, la resolució del qual esgota la via 
administrativa. 
 
 
Article 47.- Les eleccions s'han de realitzar pel sistema de llista tancada. A la candidatura 
ha de figurar la relació dels seus components, amb la designació del càrrec  
que cadascun d'ells hagi d'exercir, al capdavant de la qual hi ha d'haver un president i de 
la qual n'han de formar part, a més, tres vice-presidents, un secretari, un tresorer i el 
nombre de vocals que s'estimi oportú dins dels límits que estableixen aquests Estatuts. 
 
A l'escrit de presentació de candidatura, s'hauran de fer constar els noms i cognoms, tant 
els del President, que encapçali la candidatura com els de la resta de components 
d'aquesta, el seu número de llicència , domicili i l’acceptació dels mateixos.  
 
Les candidatures han d'estar avalades per un nombre d'assembleistes que representi, 
almenys, el deu per cent dels vots de l'Assemblea General. Els membres de l'Assemblea 
que avalin les candidatures hauran de fer constar en paper amb la capçalera del club el 
seu nom i cognoms, el DNI, l’entitat que representen i la condició en què actuen.  
Tot membre de l’assemblea general pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o 
més candidatures. 
 
 
Article 48.- Si un membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la Comissió Gestora es 
vol presentar com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar 
en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures. 
 
En cas que la Junta quedi reduïda a menys d'un terç dels seus membres, la Junta Electoral, 
amb els membres suplents i, si és procedent, els membres de la Junta Directiva que no 
hagin cessat, assumirà les funcions pròpies de la Junta. 
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Article 49.- El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys, i 
tots els càrrecs són reelegibles sense cap tipus de limitació, excepte el President que només 
podrà ocupar el càrrec un màxim de tres mandats consecutius. 
 
 
Article 50.- L'acte de les votacions ha de ser controlat per la Junta Electoral i pels 
interventors que designi cadascun dels candidats. L'acte de la votació pot realitzar-se en 
el marc d'una assemblea general extraordinària convocada a tal efecte. 
 
No s'admetran els vots per correu ni els vots per delegació. Pel que fa a la representació 
de les entitats incloses en el cens electoral es tindrà en compte la regulació prevista a 
l’article 17, apartat b, d’aquest Estatuts. 
 
 
Article 51.- La candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids serà considerada 
guanyadora. Si es produís un empat entre dues o més candidatures, s'hauria de fer una 
nova votació entre els empatats al cap de set dies al mateix lloc, a la mateixa hora i en les 
mateixes condicions. 
 
 
Article 52.- L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora elaborada per la Junta 
Electoral s'ha de comunicar, mitjançant certificació, dins dels tres dies següents, a les 
candidatures presentades i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, 
el qual n'informarà la Reial Federació Espanyola de Tennis i la UFEC. 
 
Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es podran interposar els 
recursos previstos a l'article 46 d'aquests Estatuts. 
 
 
Article 53.- Si només es presentés una única candidatura o la Junta Electoral acceptés 
una única candidatura , no es realitzarà l'acte de la votació i la Junta Electoral en donarà 
compte a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya a fi que el 
secretari general, o la persona delegada, faci la proclamació del nou president i Junta 
Directiva i el Registre d'Entitats Esportives n'informi la Reial Federació Espanyola de Tennis 
i la UFEC. 
 
Si no es presentés cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la Junta 
Electoral, amb els membres suplents i els de la Junta Directiva que no hagin cessat, 
constituiran una Comissió Gestora, amb l’únic objectiu d'administrar la Federació i convocar 
i realitzar noves eleccions en el termini màxim de tres mesos. 
 
 
 
CAPÍTOL VI.- SUSPENSIÓ O CESSAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
PROVISIÓ DE VACANTS 
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Article 54.- El cessament dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes 
següents: 

 
a. Finalització del mandat natural per al qual van ser elegits. 
 
b. Dimissió de l’interessat 
 
c. Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits. 
 
d. Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec. 
 
e. Decisió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels òrgans 

de govern o representació de la Federació Catalana de Tennis. 
 
f. Aprovació d'un vot de censura. 

 
 
Article 55.- La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per 
les causes següents: 

 
 
a. Sol·licitud de l'interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així 

ho aprovi la Junta Directiva. 
 
b. Acord de la Junta Directiva, quan s'instrueixi un expedient disciplinari a un 

membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció de 
l'expedient. 

 
c. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva. 

 
d. Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions 

de la junta directiva 
 
 
Article 56.- En el cas que cessi o se suspengui el mandat del president, el vice-president 
ha d'assumir les funcions del president tal com es disposa a l'article 28 d'aquests Estatuts. 
 
Article 57- Per a la provisió de vacants cal tenir en compte les regles següents: 

 
 
a. Quan es produeixin vacants que afectin menys del 50% dels membres de la 

Junta Directiva però no el president, aquest ha d'acordar la provisió transitòria 
dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada per la Junta Directiva 
i en la primera assemblea general que tingui la Federació. 

 
b. Si les vacants afecten menys del 50% dels components de la Junta Directiva, 

inclòs el president, correspon als membres no afectats decidir la provisió 
transitòria de les vacants, decisió que també ha de ser ratificada a la següent 
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assemblea general que faci la Federació, sense perjudici d'allò que disposa 
l'article 28 d'aquests Estatuts. 

 
c. Si les vacants afecten més del 50% dels components de la Junta Directiva, inclòs 

el president, l'Assemblea General ha d'escollir una Comissió Gestora a fi 
d'administrar transitòriament la Federació i convocar i realitzar noves eleccions 
en un termini màxim de tres mesos. 

 
d. En el cas que les vacants afectin més del 50% dels membres de la Junta 

Directiva, però no el President, aquest, juntament amb els membres amb 
càrrecs directius que restin, es constituirà en Comissió Gestora amb l'objecte 
que estableix l'apartat anterior. 

 
 
Article 58.- Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i les persones designades per 
ocupar-los ho són durant el temps que resti de mandat al càrrec i sense que la designació 
alteri el temps natural de mandat que estableix l'article 49è d'aquests Estatuts. 
 
En el cas que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d'un 
membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat del designat a substituir-lo s'ha 
de limitar exclusivament al temps de la suspensió i no pot excedir el mandat natural del 
substituït. 
 
 
Article 59.- En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora en el supòsit previst a l'article 
57-c, ha d'estar composta per un nombre de membres no inferior a cinc, escollits d'entre 
els de l'Assemblea. 
 
La Comissió Gestora ha d'exercir totes les facultats de govern, administració i representació 
que corresponen a la Junta Directiva d'acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves 
funcions i decisions al manteniment de les activitats normals de la Federació i a la protecció 
dels seus interessos durant el període transitori màxim de tres mesos, durant el qual 
s'hauran de convocar i fer noves eleccions. 
 
CAPÍTOL VII. - VOT DE CENSURA 
 
 
Article 60.- Perquè es pugui sol•licitar un vot de censura contra el president de la 
federació i la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, ho ha de 
demanar mitjançant un escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la 
identificació dels sol•licitants, la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim, 
el 15% dels membres de l'Assemblea General.  
 
Un cop presentada la sol•licitud de vot de censura a la Secretaria de la Federació Catalana 
de Tennis, s'ha de constituir, dins del termini dels deu dies següents, una mesa de cinc 
persones, formada per dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos 
primers signants de la sol•licitud i un delegat designat per la UFEC, que actuarà com a 
president.  
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Comprovada per la mesa l'adequació de la sol•licitud als requisits assenyalats a l'apartat 
primer d'aquest article, i dins del termini de cinc dies, la Junta Directiva ha de convocar 
l'Assemblea General a fi que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies ni 
superior a vint, a comptar de l'endemà de la convocatòria, per dur a terme l'acte de la 
votació, prèviament al qual tindran veu els representants dels sol•licitants del vot de 
censura i els censurats.  
 
L'assemblea i l'acte de la votació han d'estar controlats per la mesa esmentada a l'apartat 
2, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir. Cal 
tenir en compte que els seus acords són immediatament executius i que no es pot 
interrompre ni suspendre per aquesta causa la votació. Un cop finalitzada la votació, la 
mesa ha de disposar l'escrutini i el recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa 
es poden interposar els recursos previstos a l'article 46.  
 
El vot de censura només es pot acordar mitjançant el vot favorable de les dues terceres 
parts dels membres de l'Assemblea assistents. 
 
Un cop acordat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o el membres afectats 
cessaran automàticament i s'aplicarà el règim de transició previst al capítol VI del títol III 
d'aquests Estatuts. 
 
Si realitzada la votació, el vot de censura no prospera, no es pot plantejar un nou vot de 
censura fins que no transcorri un termini de 2 anys des de la realització de l’assemblea 
general en què s’hagi rebutjat.    
 
En el cas que el vot de censura vagi en contra del president o de la junta directiva, és 
obligatori que s’hi inclogui una proposta de designació d’una nova junta directiva.    
 
No es podrà promoure cap vot de censura fins que transcorrin com a mínim 6 mesos des 
de l’elecció d’una nova junta directiva. 
 
 
 
CAPITOL VIII.- ESTRUCTURA TERRITORIAL. ÒRGANS DE GESTIÓ DESCENTRALITZADA 
 
 
Article 61.- La Federació Catalana de Tennis s'estructura en representacions territorials 
que s'ajusten a la divisió provincial de la comunitat autònoma . 
 
 
Article 62.- Les representacions territorials de la Federació Catalana de Tennis tenen, per 
delegació d'aquesta, entre d'altres, les funcions següents: 

 
 
a. Promoure, organitzar i controlar les activitats pròpies de l'esport del tennis dins 

del seu àmbit geogràfic específic i concretament , l'organització de campionats 
territorials. 
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b. Representar a la Federació Catalana de Tennis davant de les autoritats i 

organismes oficials de la demarcació. 
 
c. Tutelar les proves i competicions esportives dins del seu àmbit geogràfic que 

organitzin els clubs o entitats esportives federades o la mateixa Federació. 
 
d. Divulgar i procurar el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els 

reglaments esportius i associatius per part de clubs, entitats esportives, 
esportistes, jutges i tècnics, directius i altres representacions dins del seu àmbit 
geogràfic. 

 
e. Formular les propostes o iniciatives que creguin pertinents a la Federació 

Catalana de Tennis per promoure o fomentar l'esport del tennis dins del seu 
àmbit geogràfic específic. 

 
f. Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes 

referents a l'esport del tennis. 
 
g. Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació. 

 
 
Article 63.- Les representacions territorials han d'informar de les seves activitats i 
iniciatives a la Federació Catalana de Tennis, i han de complir i executar les disposicions i 
normes dictades per aquesta en el seu àmbit territorial d'actuació. 
 
Article 64.- Les representacions territorials estan sotmeses al règim pressupostari de la 
Federació Catalana de Tennis. En tot cas, els comptes que gestionen les representacions 
territorials han d'estar sota el coneixement i control dels òrgans directius de la Federació 
Catalana de Tennis i s'han d'incorporar, amb els justificants corresponents, als seus 
comptes anuals a fi que les auditories de comptes continguin la globalitat de l'activitat 
econòmica de la Federació, entenent l'activitat pressupostària com una unitat d'actuació. 
 
A aquest efecte, i a fi que siguin aprovats, les representacions territorials han de remetre 
anualment a la Federació Catalana de Tennis el projecte de pressupost de l'exercici i la 
liquidació de l'anterior, amb la documentació comprovadora procedent. 
L'Assemblea General de la Federació Catalana de Tennis, a proposta de la Junta Directiva, 
ha d'establir els recursos econòmics de què hagin de disposar les representacions 
territorials per portar a terme la seva actuació. 
Article 65.- Les representacions territorials tenen els òrgans de govern, administració i 
representació següents: 

 
1. La Junta General 
2.  La Junta Directiva 

 
Les juntes generals són els òrgans superiors d'administració de les representacions 
territorials de la Federació Catalana de Tennis i han d'estar constituïdes pel president de la 
Junta Directiva territorial, per les entitats afiliades a la Federació Catalana de Tennis dins 
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de l'àmbit territorial corresponent, tot tenint present pel que fa a la representació de les 
entitats membres que es tindrà en compte la regulació prevista a l’article 17, apartat b, 
paràgraf 2, d’aquest Estatuts. 
 
La Junta Directiva, que està formada per un mínim de tres i un màxim de vuit assumirà 
les funcions de gestió i representació de la representació territorial. 
 
 
Article 66.- El càrrec de president i els dels altres membres de la Junta Directiva han de 
ser proveïts mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret per la majoria de membres de 
ple dret de la Junta General seguint el mateix procediment que l’establert per a l’elecció 
de president i Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis. El mandat serà de quatre 
anys i tots els càrrecs seran reelegibles sense cap tipus de limitació. 
 
Els presidents de les juntes directives territorials són membres de la Junta Directiva de la 
Federació Catalana de Tennis amb càrrec de vocal. 
 
 
Article 67.- Les representacions territorials poden formular un reglament intern, que ha 
de ser aprovat inicialment per la seva Junta General i, posteriorment, per l'Assemblea 
General de la Federació Catalana de Tennis, amb l'informe de la seva Junta Directiva. 
 
El reglament intern no pot contradir en cap cas allò que disposen els Estatuts de la 
Federació Catalana de Tennis. La Federació Catalana ha d'informar d'aquests reglaments, 
un cop aprovats, el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat. 
 
 
 
CAPÍTOL IX.- DIRECTOR GENERAL 
 
 
Article 68.- El director general garanteix, sota l'autoritat superior de la Junta Directiva i 
la supervisió del tresorer o vice-president econòmic, la bona marxa econòmica de la 
Federació, porta la comptabilitat, assisteix i informa permanentment a tots els òrgans de 
govern, control i representació de la Federació Catalana de Tennis, prepara la 
documentació i els estudis en els temes de competència d'aquests òrgans i assegura el 
compliment de les decisions i acords que adoptin. 
 
 
Article 69.- En particular, són competències del director general, per delegació de la Junta 
Directiva : 

 
 
a. Ostentar, per delegació de la Junta Directiva, el comandament de personal de 

la Federació Catalana de Tennis. 
 
b. Coordinar l'actuació dels diversos òrgans de la Federació Catalana de Tennis. 
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c. Preparar l'execució i el despatx de tots els assumptes. 
 
d. Preparar les reunions dels òrgans de govern i dels òrgans tècnics, i actuar-hi 

amb veu però sense vot. 
 
e. Rebre i expedir la correspondència oficial de la Federació Catalana de Tennis i 

portar-ne un registre d'entrada i sortida. 
 
f. Organitzar, mantenir i custodiar l'arxiu de la Federació Catalana de Tennis. 
 
g. Aportar documentació i informar els òrgans de govern i els òrgans tècnics de la 

Federació Catalana de Tennis. 
 
h. Redactar la memòria anual d'activitats esportives. 
 
i. Preparar la memòria anual de la Federació Catalana de Tennis per la a seva 

presentació a la Junta Directiva i a l'Assemblea General. 
 
j. Controlar l'execució dels acords econòmics i fiscalitzar el compliment adequat 

de les destinacions assignades a les subvencions oficials. 
 
k. Promoure, accions encaminades a la major divulgació i pràctica del tennis a 

Catalunya. 
 
l. Iniciar accions i preparar acords amb empreses i particulars per a l'obtenció 

d'ajudes, promocions i subvencions privades en benefici del tennis català. 
 
m. Representar la Federació Catalana de Tennis davant autoritats, organismes, 

tribunals i particulars en els termes i amb les limitacions que determinen els 
poders atorgats pel president i els altres òrgans superiors. 

 
n. Assistir clubs i associacions esportives, professionals de l'esport del tennis i 

esportistes en els termes adequats a cada circumstància. 
 
 
 
 
Article 70.- El director general és designat per la Junta Directiva a proposta del president. 
Aquest càrrec és remunerat i té a tots els efectes legals la consideració pròpia de personal 
d'alta direcció. 
 
 
 
CAPÍTOL X.- ÒRGANS CONSULTIUS I MEMBRES HONORARIS 
 
 
Article 71. 
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1. El Senat del Tennis Català.- El Senat del Tennis Català estarà integrat per 

persones designades en atenció als seus mèrits esportius o directius d'acord 
amb els criteris que s'establiran reglamentàriament, pel president i els vice-
presidents de la Federació Catalana de Tennis i pels directius honoraris 
d'aquesta entitat. 

2. El Senat és un òrgan consultiu que es reunirà almenys un cop a l'any, amb una 
convocatòria cursada prèviament pel president de la Federació, i debatrà 
qüestions que hagin estat sotmeses a la seva consideració pel mateix president 
o per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Tennis. Al final de cada 
reunió s'emetrà un document del qual s'extrauran les conclusions emanades 
d'aquest estament i que serà tramès a tots els clubs. 

 
 
3. Directius honoraris.- Quan un directiu arribi al final del seu mandat, la Junta 

Directiva, a proposta del president, en consideració a la importància de la tasca 
duta a terme com a directiu de la Federació Catalana de Tennis, podrà atorgar-
li el mateix càrrec que ocupava, però amb caràcter honorari i vitalici. 

 
4. La proposta del president ha de figurar com a punt de l'ordre del dia de la reunió 

de la Junta Directiva i ha de ser aprovada pel vot favorable dels dos terços dels 
membres assistents. Aquest acord ha de ser ratificat per l'assemblea general 
immediata que es convoqui. 

 
El directiu honorari pot assistir a les assemblees de la Federació Catalana de Tennis amb 
veu però sense vot, com també assumir les tasques que li siguin encomanades per la Junta 
Directiva. 
 
 
 
CAPÍTOL XI.- ÓRGANS COL·LABORADORS: TÈCNICS I CONSULTIUS 
 
 
Article 72.- Per al desenvolupament i execució de les funcions tècniques, la Federació 
Catalana de Tennis disposa dels òrgans col·laboradors següents: 

1.  Escola de Tècnics 
2.  Comitè d'Àrbitres  
3.  Comitè Esportiu 

 
A més d'aquests òrgans col·laboradors, la Junta Directiva pot acordar la creació d'altres 
comissions o comitès que tinguin per objecte elaborar informes i estudis i realitzar tasques 
de control, coordinació i execució dels acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva. 
 
 
Article 73.- Els òrgans col·laboradors tècnics i consultius han d'estar presidits per un 
membre de la Junta Directiva, nomenat per la mateixa Junta. L'estructura organitzativa 
d'aquests òrgans, com també les funcions que se'ls atorguin i les competències que, si és 
procedent, els poden ser delegades, han de ser aprovades per la Junta Directiva i 
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ratificades per acord de l'Assemblea General. 
 
 
Article 74.- L'Escola de Tècnics és un òrgan col·laborador depenent de la Junta Directiva 
de la Federació que té la responsabilitat de la formació i el reciclatge de l'estament tècnic 
de la Federació, que comprèn els tècnics de tennis, els àrbitres, els jutges, els tècnics de 
gestió i manteniment, els professors i altres persones que es consideri oportú. L'Escola de 
Tècnics ha de desenvolupar la seva activitat d'acord amb l'Escola Catalana de l'Esport de 
la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat. 
 
S'estableix que els professionals de l'ensenyament del tennis que exerceixin com a tals a 
les instal·lacions de membres afiliats o adherits han d'estar en possessió del títol oficial 
emès o convalidat per la Federació Catalana de Tennis i l'Escola Catalana de l'Esport i de 
la llicència federativa que correspongui. 
 
 
Article 75.- El Comitè d'Àrbitres i Jutges és un òrgan tècnic dependent de la Junta 
Directiva de la Federació Catalana de Tennis, que agrupa tots els membres de l'organització 
arbitral, amb les funcions següents: 
 
 

a. Proposar a la Junta Directiva de la Federació els criteris i la normativa de 
qualificació, classificació i designació dels àrbitres i jutges en les competicions 
federades. 

 
b. Arbitrar i fer un control específic del desenvolupament de les competicions 

federades incloses en el calendari oficial de la Federació Catalana de Tennis, 
d'acord amb les normes que s'estableixin reglamentàriament. 

 
c. Complir i fer complir les regles del joc i, si és procedent, les normes 

reglamentàries establertes per les diferents competicions adoptant els acords 
pertinents a aquest efecte. 

d. Vetllar, sota la coordinació de l'Escola de Tècnics, per la formació i l'actualització 
permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i 
duent a terme les proves pertinents per al manteniment físic i tècnic d'aquests 
amb la finalitat d'aconseguir el nivell òptim de coneixements i preparació. 

 
e. Establir les diferents categories o nivells que siguin necessaris d'acord amb la 

normativa aprovada per la Federació i la legislació vigent aplicable. 
 
f. Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li. 

 
 
Article 76.- El Comitè Esportiu és un òrgan col·laborador de la Federació Catalana de 
Tennis, format pels tècnics i experts designats per la Junta Directiva en l'esport del tennis, 
amb les funcions bàsiques següents: 
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a. Proposar el programa d'activitats i de competicions de la selecció catalana de 
tennis en les seves diferents categories, i també la designació dels 
seleccionadors que s'hagin de fer càrrec del pla de preparació de les seleccions. 

 
b. Estudiar els reglaments per a l'organització de les competicions i proposar-ne la 

modificació, quan sigui procedent, tenint en compte les directrius de les 
federacions internacionals sobre l'esport del tennis. 

 
c. Fer informes sobre les propostes de programació de competicions i activitats de 

la federació. 
 
d. Assessorar els òrgans de la Federació en aquells aspectes que consideri oportú 

o li sigui requerit. 
 
e. Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li. 

 
 
 
TÍTOL IV.- RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC  
 
 
 
CAPÍTOL I.- RÈGIM DOCUMENTAL 
 
 
Article 77.- Integren el règim documental de la Federació Catalana de Tennis: 
 
 

a. Els llibres d'actes, on s'ha de consignar el contingut de les reunions de 
l'Assemblea i de la Junta Directiva, amb indicacions de la data, els assistents, 
els assumptes tractats i els acords adoptats. 

 
b. Les actes de l'Assemblea General han d'estar subscrites pel president, el 

secretari i tres interventors nomenats per l'Assemblea a aquest efecte. Les actes 
de la Junta Directiva han d'estar subscrites pel president i secretari de la Junta 
Directiva. 

 
c. El registre d'entitats federades, on s'han de fer constar de manera diferenciada 

els membres afiliats i els membres adherits, dels quals s'ha de consignar, com 
a mínim, la denominació de l'entitat o secció, el seu domicili, el president de 
l'entitat o el responsable de la secció adherida, les disciplines esportives que 
practiquen i el nombre d'inscrits o adscrits al Registre d'Entitats Esportives de 
la Generalitat de Catalunya. 

 
d. Els llibres de comptabilitat, on ha de figurar tant el patrimoni com els drets i 

obligacions i l'estat d'ingressos i despeses de l'entitat, concretant-ne la 
procedència i la inversió o destinació. 
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e. El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals 
s'han de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l'acabament de 
l'exercici. 

 
f. Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns 

per al millor compliment dels objectius de la Federació, tot això d'acord amb el 
que es disposa en aquests Estatuts en relació amb el règim econòmic. 

 
 
Article 78.- La Federació Catalana de Tennis ha de diligenciar els llibres d'actes dels 
òrgans de govern i els de comptabilitat en la Secretaria General de l'Esport de la 
Generalitat. Si els llibres d'actes i comptabilitat es fan en suport informàtic, s'han 
d'enquadernar correlativament els corresponents a cada exercici i s'han de fer les 
diligències corresponents dins dels quatre mesos següents a l'acabament de l'exercici. 
 
 
 
CAPÍTOL II.- RÈGIM ECONÒMIC 
 
 
 Article 79.- El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi, i 
s'han d'aplicar les normes econòmiques establertes en aquests Estatuts, les comptables 
del Pla general de comptabilitat, o les d'adaptació sectorial que siguin d'aplicació, i els 
principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l'entitat. Així mateix, s'ha 
de portar, almenys, un llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals. 
 
Article 80.- La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos 
de l'exercici, i presentar a l'Assemblea General, dins dels sis primers mesos de l'exercici, 
els seus comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, 
el pressupost de l'exercici i la memòria d'acord amb aquestes disposicions. 
 
Els comptes anuals i els pressupostos han de ser al domicili social un mínim de quinze dies 
abans de l'assemblea a disposició dels seus membres, els quals en podran demanar una 
còpia, que se'ls lliurarà abans que es faci l'assemblea. 
 
 
Article 81.- Els comptes anuals han d'estar revisats per un auditor de comptes i se n'ha 
de donar una còpia a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, 
juntament amb l'informe de l'auditoria, dins dels sis mesos següents al tancament de 
l'exercici i quinze dies abans de l'assemblea. 
 
 
Article 82.- Constitueixen els ingressos de la Federació Catalana de Tennis: 

 
a. Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels 

òrgans de l'Administració pública. 
 
b. Els béns i drets que rebin per herència, llegat o donació. 
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c. Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives. 
 
d. Les sancions pecuniàries que s'imposin als seus afiliats, adherits o federats, de 

conformitat amb la legislació vigent. 
 
e. Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials. 
 
f. Els préstecs o crèdits que se li concedeixin. 
 
g. Els ingressos que obtingui en relació amb l'organització de proves o activitats 

esportives. 
 
h. Les ajudes rebudes d'empreses o particulars per la promoció i desenvolupament 

del tennis a Catalunya. 
 
i. Les contraprestacions rebudes per la prestació de serveis d'organització, imatge, 

assessorament i promoció diversa. 
 
 
Article 83.- La Federació Catalana de Tennis ha de destinar la totalitat del seus ingressos 
i patrimoni a la consecució dels fins propis del seu objectiu. 
 
La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners com a préstec. 
Quan la quantia superi el 25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consta en 
el balanç, a més de l'acord de l'Assemblea serà imprescindible que l'operació tingui 
l'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport. 
 
El producte de l'alienació d'instal·lacions esportives o dels terrenys en què es troben s'ha 
d'invertir íntegrament en l'adquisició, la construcció o la millora de béns de la mateixa 
aplicació, excepte que es disposi d'un informe favorable de la Secretaria General de 
l'Esport. 
 
 
Article 84.- Els membres de la Junta Directiva han de respondre mancomunadament dels 
actes que hagin autoritzat en contra del que disposen els articles anteriors, llevat dels que 
hagin votat en contra de l'acord i així ho hagin fet constar a l'acta. 
 
 
 
TÍTOL V.- LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA  
 
 
CAPITOL I.- ÀMBIT JURISDICCIONAL 
 
 
Article 85.- 
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1. La jurisdicció de la Federació Catalana de Tennis comprèn el coneixement i la 
resolució d'aquelles qüestions de naturalesa competitiva i disciplinària que es 
plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l'esport del tennis i 
que estiguin regulades per normes d'aplicació emanades de la mateixa 
Federació. 

 
La potestat jurisdiccional competitiva confereix a la Federació Catalana de 
Tennis la possibilitat de resoldre totes les qüestions que es plantegin en relació 
amb l'aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per regular 
la competició de tipus federat. 

 
 
2. La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària de la Federació Catalana 

de Tennis s'estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, prova o 
competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa 
tipificades amb caràcter general al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, el Decret 70/1994, de 22 de 
març, i les disposicions estatutàries o reglamentàries específiques de la 
Federació Catalana de Tennis. 

 
 
CAPÍTOL II.- DELS PRINCIPIS GENERALS DEL RÈGIM DISCIPLINARI DE LA FEDERACIÓ 
CATALANA DE TENNIS 
 
 
Article 86.- L'àmbit disciplinari de la Federació Catalana de Tennis s'estén a les infraccions 
que, atès el cas regulat per la norma conculcada, es classifiquen segons la relació següent: 
 
 

a. Són infraccions de les regles del joc del tennis les accions o omissions que durant 
un partit, prova o competició de caràcter federatiu vulnerin les normes 
reglamentàries reguladores de la pràctica de l'esport del tennis establertes. 

 
b. Són infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions contràries al 

que disposen les normes generals o específiques de disciplina o convivència 
esportiva, siguin o no comeses durant el transcurs d'un partit, prova o 
competició de caràcter federatiu. 

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

que comporten l'incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries 
de la Federació Catalana de Tennis. 

 
El règim disciplinari de la Federació Catalana de Tennis és independent de la responsabilitat 
civil o penal, com també del règim derivat de les relacions laborals, que s'ha de regir per 
la legislació que correspongui a cada cas. 
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Article 87.- La potestat disciplinària de la Federació Catalana de Tennis s'exerceix sobre:  
 
1. Les persones que formen part de la seva estructura orgànica. 
 
2. Les persones que estiguin en possessió d'una llicència expedida per la Federació 

Catalana de Tennis o que pertanyin a una entitat afiliada o adherida a aquesta i 
cometin infraccions disciplinàries a les regles del joc amb motiu de torneigs o 
competicions d'àmbit autonòmic. 

 
3. Els directius i presidents de clubs o associacions esportives de la Federació 

Catalana de Tennis que cometin qualsevol de les infraccions previstes en aquests 
Estatuts. 

 
Article 88.- En cap cas poden ser sancionades accions o omissions que no estiguin 
tipificades a la normativa disciplinària amb anterioritat a la seva comissió. De la mateixa 
manera, no es poden imposar sancions que no estiguin establertes amb anterioritat a la 
comissió de la infracció. 
 
Tampoc es pot imposar doble sanció per uns mateixos fets. No es considera doble sanció 
la imposició d'una sanció accessòria de la principal en els termes legals i estatutàriament 
previstos. 
 
 
Article 89.- Les normes disciplinàries només tindran efecte retroactiu quan beneficiïn els 
responsables o presumptes responsables de la comissió d'una infracció. 
 
La retroactivitat de les disposicions favorables ha de ser declarada, d'ofici o a instància de 
la part interessada, per l'òrgan que tingui esment de la infracció de què es tracti o pel que 
hagi dictat la resolució en última instància. Aquests òrgans són també els competents per 
dictar les mesures necessàries per tal de fer efectiva la retroactivitat favorable. 
 
Contra la negativa a declarar la retroactivitat o a adoptar les mesures corresponents, són 
pertinents els recursos establerts en aquest títol. 
 
 
Article 90.- No es poden imposar sancions si no és en virtut del procediment corresponent 
previst a la normativa disciplinària, que ha de ser seguit conforme al que aquesta disposa. 
 
En aquest procediment es garanteix als interessats el dret d'assistència a la persona que 
designin i l'audiència prèvia a la resolució de l'expedient. 
 
 
CAPÍTOL III.- ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS 
 
 
Article 91.- L'exercici de la potestat disciplinària correspon: 

 
a. Als jutges i àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició i amb 
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subjecció a les regles establertes en les normes que regulen l'esport del tennis. 
 
b. Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, òrgan col·legiat constituït per un 

nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, un dels quals ha de ser 
necessàriament llicenciat en dret, i assistit per un secretari amb veu però sense 
vot. Els membres han de ser elegits per la Junta Directiva de la Federació, i 
d'entre ells s'ha de nomenar un president. Aquest òrgan ha de ser convocat 
quan li ho sigui requerit o, almenys, un cop cada mes i ha de resoldre d'ofici o 
a instància de part i per majoria els assumptes de la seva competència en 
matèria competitiva i disciplinària esportiva. El seu mandat és, com a màxim, 
de quatre anys, però la Junta Directiva pot reelegir a tots o en part els seus 
membres sempre que es respecti el procediment que marca aquest article 91 
apartat b 

c. Al Comitè d’Apel·lació, òrgan col·legiat constituït per un nombre de membres no 
inferior a tres ni superior a set, un dels quals ha de ser necessàriament llicenciat 
en dret. Els membres han de ser designats per la Junta Directiva, i d'entre ells 
s'ha de nomenar un president i un secretari. Aquest òrgan, convocat cada 
vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per majoria els 
recursos interposats contra el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, 
contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels 
òrgans competents dels clubs esportius afiliats i contra les decisions adoptades 
pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades. 

 
 
 
CAPÍTOL IV.- DE LA RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA 
 
 
Article 92.- Són persones disciplinàriament responsables, i poden ser sancionades 
conforme a aquest títol, totes les que cometin qualsevol de les infraccions que s'hi 
preveuen. 
 
La circumstància que l'autor de la infracció sigui menor de setze anys no l'eximeix de 
responsabilitat, però pot ser tinguda en compte per l'òrgan sancionador com a atenuant. 
 
La responsabilitat disciplinària pot recaure sobre una persona jurídica, club esportiu o 
associació quan la infracció derivi d'actuacions o omissions comeses o ordenades pels seus 
òrgans representatius en l'exercici de les seves funcions, o quan aquests hagin col·laborat 
en la comissió de qualsevol infracció o l'hagin permesa quan tenien obligació i ocasió 
d'impedir-la. 
 
En aquests casos també seran responsables, i per tant sancionables amb total 
independència, les persones físiques que hagin pres l'acord determinant de la infracció o 
que l'hagin ordenat, comès o permès. Si hi ha dubte, aquesta responsabilitat afectarà els 
components de l'òrgan de direcció de l'entitat infractora. 
 
Si s'escau, quedaran exempts de responsabilitat els membres d'un òrgan col·legiat que 
hagin salvat el seu vot o que no hagin participat, desconeixent-la, en la comissió de la 
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infracció. 
 
 
Article 93.- Són circumstàncies agreujants de la responsabilitat: 

 
a. La reiteració 
b. La reincidència 
c. El preu 
d. El perjudici econòmic ocasionat 

 
Hi ha reiteració quan l'autor de la infracció ha estat sancionat en el transcurs de la mateixa 
temporada per un altre fet que tingui assenyalada una sanció igual o més elevada, o per 
més d'un fet que tingui assenyalada una sanció inferior. 
 
Hi ha reincidència quan l'autor d'una infracció ha estat sancionat en el transcurs de la 
mateixa temporada per un fet de la mateixa o anàloga naturalesa que el que s'ha de 
sancionar. 
 
 
Article 94.- Són circumstàncies atenuants: 

 
a. La provocació suficient immediatament anterior a la comissió de la infracció 
 
b. El penediment espontani 

 
 
Article 95.- La responsabilitat disciplinària s’extingeix per: 

 
a. El compliment de la sanció. 
 
b. La prescripció de la infracció o de la sanció imposada. 
 
c. La defunció de l'inculpat. 

 
d. La dissolució en forma legal del club esportiu, l'entitat o la persona jurídica 

sancionat. Això s'entén sense perjudici, si s'escau, de la subsistència de la 
responsabilitat disciplinària dels seus directius i/o components. 

 
e. La pèrdua de la condició d'esportista federat o de membre de l'associació o club 

esportiu que es tracti. En aquest cas, quan la pèrdua de l'esmentada condició 
sigui voluntària, l'extinció tindrà efectes suspensius. Quan es produeixi, dins del 
termini de tres anys, la recuperació de la condició sota la qual estava subjecte 
a la disciplina esportiva, el temps de suspensió de la responsabilitat no comptarà 
als efectes de la prescripció de les infraccions ni de les sancions. Aquest 
s'aplicarà quan la persona o entitat inculpada es doni de baixa en la Federació 
Catalana de Tennis per impagament de la llicència i/o de les quotes o d'altres 
obligacions de tipus econòmic. 
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f. Aixecament de la sanció. 
 
 
Article 96.- Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu, a 
l'any si ho han estat per infracció greu, i als tres anys si corresponen a una infracció molt 
greu. Les infraccions han d'estar subjectes als mateixos terminis de prescripció que les 
sancions. 
 
El termini de prescripció de la infracció comença a comptar des del dia en què s'ha comès 
i s'interromp en el moment en què s'acorda iniciar el procediment, però tornarà a comptar 
si l'expedient queda paralitzat per una causa no imputable a l'infractor durant més de dos 
mesos o si l'expedient conclou sense que el culpable hagi estat sancionat. 
 
El termini de prescripció de la sanció comença a comptar a partir del dia següent d'aquell 
en què la resolució esdevé ferma o a partir del dia en què s'hagi violat el seu compliment, 
si la sanció s'ha començat a complir. 
 
 
Article 97.- Els òrgans disciplinaris competents en qualsevol instància poden adoptar i 
ordenar les mesures que estimin oportunes per tal d'assegurar i vigilar el compliment de 
les sancions. 
 
 
Article 98.- La mera interposició de reclamacions o recursos contra les sancions no en 
paralitza o suspèn l'execució. Això no obstant, els òrgans disciplinaris que coneguin la 
reclamació o el recurs poden acordar potestativament aquesta suspensió, a petició 
fundada, expressa i raonada de l'interessat. 
 
Per a l'atorgament de la suspensió es valorarà si el compliment de la sanció pot comportar 
perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
 
 
 
CAPÍTOL V.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS PER LA SEVA GRAVETAT I PER LA 
SEVA TIPIFICACIÓ 
 
 
Article 99.- Les infraccions previstes en aquest títol es classifiquen, per la seva gravetat, 
en molt greus, greus i lleus i són les que es tipifiquen als articles següents, sense perjudici 
d'aquelles altres que poden estar establertes amb caràcter d'observança obligatòria en les 
disposicions legals vigents en cada moment. 
 
Queda ben entès que en el desenvolupament del joc s'han d'aplicar les REGLES DEL JOC 
DEL TENNIS I CASOS I DECISIONS aprovades per la FEDERACIÓ INTERNACIONAL DE 
TENNIS, el Codi de Conducta i el Reglament de la Federació Catalana de Tennis, i que 
només són sancionables com a infraccions disciplinàries les conductes tipificades com a 
tals en aquest títol i en la llei. 
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Article 100.- Infraccions comunes molt greus: 

 
 
1. Els abusos d'autoritat i la usurpació de funcions o d'atribucions. 
 
2. Els trencaments de la sanció imposada per falta greu o molt greu. S'aplicarà el 

mateix règim quan es tracti del trencament de mesures cautelars. 
 
3. Les actuacions adreçades a predeterminar, mitjançant preu, intimidació o 

simples acords, el resultat d'una prova o competició. 
 
4. Les agressions i comportaments, actituds i gestos agressius i antiesportius quan 

s'adrecin a àrbitres, directius, autoritats esportives, tècnics , jugadors, públic o 
membres del servei de pistes. 

 
5. Les declaracions públiques de directius, tècnics, àrbitres i esportistes o socis que 

incitin els seus jugadors, equips o espectadors a la violència. 
 
6. La manca d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions 

autonòmiques de tennis. A aquest efecte, la convocatòria s'entén referida tant 
als entrenaments com a la disputa efectiva de la prova o competició. 

 
7. La participació en competicions organitzades per països que promouen la 

discriminació racial o sobre els quals hi hagi sancions esportives imposades per 
organitzacions internacionals o amb esportistes que els representin. 

 
8. Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o el decor esportiu 

quan revesteixin una especial gravetat. 
 
9. La manipulació o alteració, ja sigui personal o a través de persona interposada, 

del material o equipament esportiu en contra de les regles tècniques del tennis 
quan puguin alterar la seguretat de la prova o competició o quan posin en perill 
la integritat de les persones. 

 
10. La incompareixença o retirada injustificada de les proves, encontres o 

competicions, i en especial l'abandonament sense causa justificada d'un torneig 
per part de qualsevol jugador que ja hi estigui inscrit. 

 
11. Les protestes, intimidacions o coaccions, individuals, col·lectives o tumultuàries, 

que impedeixin que es faci un encontre, prova o competició o que obliguin a la 
seva suspensió. 

 
12. Els actes de rebel·lia contra els acords de federacions, agrupacions, associacions 

o clubs. 
 
13. La conducta greument atemptatòria contra la dignitat del tennis català o dels 

seus representants. 
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14. Les manifestacions públiques, o realitzades a través de mitjans de comunicació 

social, que comportin insult o menyspreu de les autoritats esportives o 
federatives. 

15. La utilització de substàncies estimulants i/o estupefaents susceptibles de produir 
alteracions en el rendiment esportiu normal; tot això d'acord amb la normativa 
vigent en aquesta matèria. 

 
16. La violació de secrets en assumptes coneguts per raó del càrrec. 
 
17. La desobediència manifesta de les ordres i instruccions emanades de jutges 

àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats esportives. 
 
18. Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels 

càrrecs de representació o direcció dels clubs esportius i de la mateixa Federació 
Catalana de Tennis. 

 
19. La modificació o qualsevol alteració dels resultats d’una competició, quan es 

realitza per el Jutge Àrbitre. 
 
20. L’alineació indeguda d’un jugador, considerat como a indegut un jugador no 

inscrit en la llista oficial de l’equip. 
 
21. Facilitar dades falses sabentment d’un jugador en l’acte d’un encontre per part 

del capità d’un equip 
 
 
Article 101.- Infraccions molt greus dels directius. A més de les infraccions comunes 
tipificades a l'article anterior i de les previstes en la llei, són infraccions específiques molt 
greus dels directius de la Federació Catalana de Tennis i del president i els directius de les 
entitats que en són membres, sense perjudici de la responsabilitat que li sigui exigida 
davant la jurisdicció ordinària, les següents: 

 
 
1. L'imcompliment dels acords de l'Assemblea General, dels reglaments electorals 

i d'altres disposicions estatutàries o reglamentàries. Els incompliments 
constitutius d'infracció són els indicats en els estatuts i reglaments dels ens 
respectius o aquells que, encara que no hi siguin, revesteixin gravetat o tinguin 
especial transcendència. 

 
2. La no convocatòria, en els terminis o condicions legals, de forma sistemàtica i 

reiterada, dels òrgans col·legiats federatius. 
 
3. La utilització incorrecta dels fons privats o de les subvencions, crèdits, avals i 

altres ajudes de la Generalitat, dels seus organismes autònoms, o concedides 
d'altra manera amb càrrec als pressupostos generals de la Generalitat. A aquest 
efecte, l'apreciació de la utilització incorrecta dels fons públics s'ha de regir pels 
criteris que per a l’ús d'ajudes i subvencions públiques hi ha en la legislació 
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específica de la Generalitat de Catalunya. Quant als fons privats, dependrà al 
caràcter negligent o dolós de les conductes. 
 

4. L'organització d'activitats o competicions esportives oficials de caràcter 
internacional sense la reglamentària autorització. 
 

5. La inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de 
la junta directiva 

 
 
Article 102.- Infraccions greus: 

 
 
1. La desobediència de les ordres i instruccions emanades de jutges, àrbitres, 

tècnics, directius i altres autoritats esportives. 
 
2. Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o el decor esportiu i, 

en general, la conducta contrària a les normes esportives, sempre que tot això 
no revesteixi el caràcter de falta molt greu. 

 
3. L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb 

l'activitat o funció esportiva desenvolupada. 
 
4. Les no convocatòries dels òrgans col·legiats en els terminis o condicions legals. 
 
5. La manipulació o l'alteració, ja sigui personal o a través de persona interposada, 

del material o equipament esportiu en contra de les regles tècniques del tennis. 
 
6. Les protestes, intimidacions o coaccions, individuals, col·lectives o tumultuàries, 

que alterin el desenvolupament normal del joc, prova o competició. 
 
7. Les protestes individuals airades i ostensibles, realitzades públicament contra 

àrbitres, jutges, tècnics, directius i altres autoritats esportives. 
 
8. Els insults i les ofenses fets contra jutges, àrbitres, tècnics i directius i altres 

autoritats esportives, o contra el públic assistent i els jugadors. 
 
9. El trencament de la sanció per infracció lleu. 
 
10. La manca de pagament dels cànons, quotes federatives o quotes corresponents 

a les llicències tramitades per un club o entitat federada, quan després d’haver 
estat reclamat, de forma fefaent, el pagament per la Federació no hagi efectuat 
la corresponent liquidació, en el termini de 30 dies després de la darrera 
reclamació. 

 
11. La participació en una eliminatòria d’un capità que consti com a tal o bé, que no 

consti com a jugador en la relació de l’equip, sense l’autorització del Jutge 
àrbitre 
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12. La inassistència a citacions, requeriments d’òrgans de la Federació, així com la 

negativa a facilitar documents, dades i qualsevol informació, així com 
l’obstrucció o la manca de col3laboració en qualsevol assumpte en què un òrgan 
de la Federació, o Jutge Àrbitre, demani. 

 
 
Article 103.- Infraccions lleus: 

 
 
1. Les observacions formulades als jutges, àrbitres, tècnics, directius i altres 

autoritats esportives en l'exercici de les seves funcions de manera que 
signifiquin una lleu incorrecció. 

 
2. La lleu incorrecció amb el públic, contraris, companys, subordinats i personal de 

pista. 
 
3. L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions 

rebudes de jutges, àrbitres i autoritats esportives quan estiguin exercint les 
seves funcions. 

 
4. L'oblit en la conservació i cura dels locals, instal·lacions i altres mitjans 

materials. 
 
5. Les accions o omissions que signifiquin incompliment de les normes o ordres 

esportives per oblit o negligència excusable. 
 
6. Presentar-se a jugar un partit amb equip i/o indumentària incorrecta. En els 

casos de dubte, el jutge àrbitre i/o el jutge de cadira decidiran abans de l'inici 
del partit l'acceptació de les peces que vestiran els jugadors d'acord amb la 
normativa nacional i internacional. 

 
 
Article 104.- Sancions per infraccions molt greus: 
 
A les infraccions tipificades als articles 100 i 101 d'aquest títol corresponen les sancions 
següents: 

 
 
1. Multa de fins a 1.202,02 euros. 
 
2. Pèrdua de punts o llocs en la classificació, o desqualificació o pèrdua del partit. 

En aquests cas, l'òrgan competent per imposar la sanció pot alterar el resultat 
del partit, prova o competició en què s'hagi produït la infracció si es pot 
determinar que, si no s'hagués produït, el resultat hagués estat diferent. En cas 
contrari, pot anul·lar el partit, prova o competició en què s'hagi produït la 
infracció. 
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3. Pèrdua o descens de categoria o divisió. 
 
4. Celebració de la prova o competició esportiva a porta tancada 
 
5. Clausura d'un recinte esportiu per un període que abasti de quatre partits o 

encontres a una temporada. 
 
6. Inhabilitació per ocupar càrrecs en l'organització federativa, o suspensió o 

privació de la llicència federativa, amb caràcter temporal i per un període d'un 
a quatre anys, proporcionalment adequat a la infracció comesa. 

 
7. Inhabilitació a perpetuïtat per ocupar càrrecs en l'organització esportiva, o 

privació de la llicència federativa a perpetuïtat. Aquestes sancions únicament es 
poden acordar, de manera excepcional, per la reincidència en infraccions 
d'extraordinària gravetat. 

 
8. Privació definitiva dels drets d'associat. 

 
 
 
Article 105.- Sancions per infraccions greus: 

 
 
1. Amonestació pública. 
 
2. Multa de fins a 601,01 euros. 
 
3. Pèrdua de punts o del lloc en la classificació, o desqualificació o pèrdua del partit. 
 
4. Clausura del recinte esportiu fins a tres partits o encontres o durant dos mesos. 
 
5. Privació dels drets d'associat d'un mes a un any. 
 
6. Inhabilitació per ocupar càrrecs, suspensió o privació de la llicència federativa 

d'un mes a un any o, si és procedent, de cinc partits a una temporada. 
 
7. En el cas que la manca de pagament de les quotes corresponents a les llicències, 

cànons i quotes federatives tramitades pel club, aquest serà exclòs de les 
competicions per clubs organitzades per la Federació Catalana de Tennis, 
descendint a la categoria més baixa quan, regularitzada la situació, torni a ésser 
admès en proves organitzades per la Federació.  

 
 
 
Article 106.- Sancions per infraccions lleus: 
 

a. Les infraccions lleus tipificades a l'article 105 i comeses per un jugador en el 
transcurs d'un partit s'han de sancionar conforme a l'escala següent: 
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1. Primera infracció: amonestació 
2. Segona infracció: pèrdua del punt següent. 
3. Tercera infracció: desqualificació: pèrdua del partit. 

 
b. A més, les infraccions lleus se sancionen amb:  
 

1. Advertència. 
2. Multa de fins a 300,51 euros. 
3. Inhabilitació per ocupar càrrecs o suspensió de fins a un mes. 
4. Suspensió per un període no superior a un mes o d'un a quatre partits. 

 
 
Article 107.- En el cas d'infraccions lleus, greus o molt greus comeses per un jugador en 
el transcurs d'un partit, a més de la sanció que correspongui a aquest tipus d'infracció, el 
jutge àrbitre i/o el jutge de cadira poden aplicar de forma immediata l'escala de sancions 
tècniques previstes a l'apartat A de l'article anterior, en el grau que estimin convenient i 
d'acord amb la gravetat de la infracció. El tràmit posterior d'aquestes sancions en matèria 
de recursos és el que correspongui segons la seva naturalesa. 
 
 
Article 108.- Els òrgans disciplinaris poden imposar la sanció que estimin justa d'entre les 
previstes per al tipus d'infracció que s'hagi comès, graduant-la segons la naturalesa dels 
fets, el grau de responsabilitat i la concurrència de circumstàncies agravants o atenuants, 
d'acord amb el que s'estableix als articles 93 i 94. 
 
 
Article 109.- Únicament es pot imposar als esportistes, tècnics, jutges o àrbitres sancions 
consistents en multa quan aquests hagin estat retribuïts per la seva feina i d'acord amb 
les quantitats previstes en aquest títol. A aquest efecte, es considera aplicable la sanció de 
multa a les infraccions comeses per jugadors amb motiu d'un partit, campionat o torneig 
que estigui dotat amb premis de contingut econòmic, amb independència que aquells 
arribin o no a percebre'ls per raó dels seus resultats. 
 
La sanció de multa es pot imposar de manera simultània a qualsevol altra que els òrgans 
disciplinaris estimin congruent amb el tipus d'infracció comesa; la seva quantia, dins dels 
límits màxims establerts per a cada cas, serà determinada per l'òrgan sancionador d'acord 
amb les circumstàncies concurrents. 
 
 
 
Les multes s'abonaran en el termini màxim de deu dies hàbils a partir de la imposició de 
la sanció, i s'hauran de fer efectives a l'òrgan que les hagi acordat. Les multes abonades 
al jutges àrbitres o jutges de cadira s'han de donar a la Federació Catalana de Tennis, que, 
igual que amb les altres, destinarà el seu import a fins esportius. 
 
El pagament de les multes s'ha d'acreditar mitjançant el rebut corresponent, i el seu 
impagament té la consideració de trencament de sanció. 
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Article 110.- La Federació Catalana de Tennis, mitjançant el corresponent Comitè, ha de 
portar un registre de sancions als efectes, entre d'altres, de la determinació de la possible 
existència de causes modificatives de responsabilitat i de prescripció d'infraccions i 
sancions. 
 
Els diversos òrgans disciplinaris han de comunicar a la Federació Catalana de Tennis les 
sancions que imposin, als efectes previstos al paràgraf anterior. 
 
 
 
CAPÍTOL VI.- ELS PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS 
 
 
Article 111.- El jutge àrbitre i/o el jutge de cadira d'un partit són competents per imposar 
les sancions previstes a l'apartat A i als punts 1 i 2 de l'apartat b de l'article 106 per 
infraccions lleus a les regles del joc o competició o de la conducta esportiva durant el seu 
desenvolupament, actuant en aquest cas com a òrgan disciplinari de la Federació Catalana 
de Tennis. 
 
Aquestes sancions s'han d'imposar in situ, sense necessitat de cap tràmit, i s'han 
d'executar immediatament, sense perjudici del recurs establert en aquest capítol, però se 
n'haurà de donar compte immediatament a l'òrgan competent perquè conegui la infracció 
comesa. 
 
En qualsevol cas, les actes subscrites pels jutges àrbitres i/o jutges de cadira i les seves 
declaracions es presumen certes, llevat d'un error manifest, que es podrà acreditar per 
qualsevol dels mitjans admesos en dret. 
 
 
Article 112.- El procediment per a la sanció de les infraccions disciplinàries que pertanyen 
al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva ha de començar d'ofici, per denúncia 
motivada o a requeriment de l'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya o del 
Tribunal Català de l’Esport. 
 
 
 
 
Article 113.- Quan s'iniciï l'expedient, l'òrgan disciplinari podrà adoptar les mesures 
cautelars oportunes mitjançant una resolució que es notificarà als interessats a l'efecte de 
poder interposar el recurs corresponent davant el Comitè d'Apel·lació. 
 
Aquest recurs s'ha d'ajustar en els seus tràmits al que es disposa en aquest capítol, s'ha 
de substanciar en peça separada i no suspèn el curs de l'expedient. 
 
 
Article 114.- Els òrgans disciplinaris poden acordar l'acumulació d'expedients quan es 
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donin les circumstàncies d'identitat o analogia raonable i suficient, de caràcter subjectiu o 
objectiu, que facin aconsellable la tramitació i la resolució úniques. 
 
 
Article 115.- Procediment ordinari.  

 
1. El procediment per a enjudiciar les infraccions s’inicia amb la providència de 

l’òrgan competent. 
 
2. L’òrgan competent, abans que acordi l’inici del procediment, pot ordenar, amb 

caràcter previ, les investigacions i les actuacions necessàries per a determinar 
si hi concorren circumstàncies que justifiquin l’expedient pel que fa a determinar 
els fets susceptibles de motivar la incoació de l’expedient, a identificar la 
persona o les persones que en puguin resultar responsables i a les altres 
circumstàncies. 

 
3. L’òrgan competent, després de rebre la denúncia o el requeriment per a incoar 

un expedient i practicades les actuacions prèvies que es considerin pertinents, 
dicta la providència d’inici de l’expedient si entén que els fets que es denuncien 
poden constituir infracció. En cas contrari, dicta la resolució oportuna que acorda 
la improcedència d’iniciar l’expedient, la qual es notifica a qui ha presentat la 
denúncia o el requeriment per a iniciar l’expedient. 

 
4. No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi l’inici de l’expedient. 

Contra la que acordi la improcedència d’iniciar-lo, es pot interposar recurs 
davant l’òrgan superior, en el termini de tres dies hàbils comptats de l’endemà 
de la notificació. 

 
5. La providència en què s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el 

nomenament d’instructor, el qual s’ha d’encarregar de la tramitació de 
l’expedient, i el del secretari que ha d’assistir l’instructor la tramitació, a més 
d’una succinta relació dels fets que motiven l’inici de l’expedient, la possible 
qualificació, la identificació de la persona o les persones presumptament 
responsables i les sancions que hi podrien correspondre, sense perjudici del que 
resulti de la instrucció de l’expedient. 

 
6. A l’instructor i al secretari els són aplicables les causes d’abstenció i recusació 

previstes en la legislació de l’Estat per al procediment administratiu comú. Els 
interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de tres dies hàbils 
comptats des de l’endamà de la notificació de la providència d’inici de l’expedient 
i al mateix òrgan que l’hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació en 
el termini dels tres dies hàbils següents. 

 
7. En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als 

interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, 
perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova 
que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat. 
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8. Un cop transcorregut el termini establert al punt anterior, l’instructor, mitjançant 
la resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no 
pels interessats siguin rellevants per al procediment i la resolució. Per aquest 
motiu, en la mateixa resolució l’instructor obre a prova l’expedient per un 
termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als interessats, 
a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de 
practicar cada prova. 

 
9. Contra la resolució de l’instructor que denegui la pràctica d’una prova proposada 

pels interessats, aquests poden recórrer a l’òrgan competent per resoldre 
l’expedient en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la 
notificació de la resolució. L’òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, 
resol sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, 
resol el que procedeixi per a la pràctica corresponent. 

 
10. Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l’instructor, 

en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què fineixi 
el termini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i l’arxivament de 
l’expedient, si considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs 
o, en cas contrari, formula un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els 
fets imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que 
puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució. La 
proposta de sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o, si escau, el plec de 
càrrecs i la proposta de resolució s’han de notificar als interessats perquè, en el 
termini de deu dies hàbils, comptats des de la notificació, puguin examinar 
l’expedient i puguin presentar per escrit les al·legacions que considerin 
convenients en defensa de llurs drets o interessos. 

 
11. Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les 

al·legacions, l’instructor eleva l’expedient a l’òrgan competent per a resoldre’l i 
manté o reforma la proposta de resolució, a la vista de les al·legacions 
formulades pels interessats, per a la deliberació i la decisió de l’expedient. 

 
12. La resolució de l’òrgan competent posa fi a l’expedient i s’ha de dictar en el 

termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en què 
l’expedient és elevat a l’òrgan competent. La resolució s'ha de motivar i cal 
especificar-hi els recursos que corresponguin. 

 
 
Article 116.- L'instructor pot ser qualsevol membre del Comitè de Competició i Disciplina 
Esportiva, anomenat per aquest òrgan. L'instructor no pot emetre el seu vot en la reunió 
del Comitè on s'acordi la resolució en relació amb l'expedient instruït. 
 
 
Article 117.- Procediment extraordinari. En el cas que s'hagin produït incidències, amb 
motiu o com a conseqüència d'una prova o partit, que puguin ser qualificades com a lleus 
o greus contra la conducta esportiva i necessitin un acord immediat del Comitè de 
Disciplina, l'expedient es tramitarà per un procediment d'urgència, a criteri de l'òrgan 
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jurisdiccional.  
 
1. El procediment d’urgència s’inicia mitjançant l’acta del partit, la prova o la 

competició que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d’ésser 
subscrita per l’àrbitre o àrbitra a qui estigui oficialment encarregat d’aixecar-la 
i pels competidors o llurs representants, si es tracta de competició individual, o 
pels representants dels clubs o llurs delegats, si es tracta de competició per 
equips. 

 
2. El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la 

part interessada recollida en l’acta del partit o feta posteriorment, sempre que 
la denúncia es registre a les oficines de la Federació dins el segon dia hàbil 
següent al dia en què hagi tingut lloc el partit, la prova o la competició. 

 
3. En el supòsit que els fets que puguin donar lloc a sanció no estiguin reflectits en 

l’acta del partit, la prova o la competició, sinó mitjançant annex o document 
similar, en el qual no hi hagi constància que l’infractor en conegui el contingut, 
el procediment s’inicia en el moment en què tingui entrada a la Federació l’annex 
de l’acta del partit o el document en què quedin reflectits els fets objecte 
d’enjudiciament. 

 
4. Un cop inicial el procediment per la denúncia de la part interessada o com a 

conseqüència d’un annex de l’acta de partit o el document similar, 
immediatament s’ha de donar trasllat de la denúncia o de l’annex o el document 
als interessats. 

 
5. Els interessats, en el termini de dos dies hàbils següents al dia en què els és 

lliurada l’acta del partit, la prova o la competició, en el cas especificat pel punt 
1, o en el termini de dos dies hàbils següents al dia en què hagi estat notificada 
la denúncia o l’annex o el document similar, al qual es refereixen els punts 2 i 
3, poden formular, verbalment o per escrit, les al·legacions o les manifestacions 
que, en relació amb els fets imputats a l’acta, la denúncia o l’annex o el 
document similar, considerin convenients a llur dret i poden, dins el mateix 
termini, proposar o aportar també, si escau, les proves pertinents per a 
demostrar llurs al·legacions, si tenen relació amb els fets imputats. 

 
6. Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica de la qual es requereix 

l’auxili de l’òrgan competent per a resoldre l’expedient, aquest, abans de dictar 
la resolució pertinents, si estima procedent la pràctica de la prova, ha d’ordenar 
que es practiqui, ha de disposar el que calgui perquè es porti a terme el més 
aviat possible, com a màxim dins el termini de tres dies hàbils següents al dia 
en què n’hagi acordat la realització, i ha de notificar als interessats el lloc i el 
moment en què es practicarà, si la prova requereix la presència dels interessats. 

 
7. Si no es practiquen proves o un cop practicades les admeses o ha transcorregut 

el termini establert per a practicar-les, l’òrgan competent, en el termini màxim 
de cinc dies, dicta la resolució en què, de manera succinta, s’han d¹expressar 
els fets imputats, els preceptes infringits i els que habiliten la sanció que 
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s’imposi. Si els interessats han demanat la pràctica de proves i l’òrgan ho 
considera improcedent, s’han d’expressar en la mateixa resolució els motius de 
la denegació de les proves. 

 
8. La resolució a què fa referència el punt anterior, s’ha de notificar als interessats, 

amb expressió dels recursos que s’hi puguin formular en contra i del termini per 
a interposar-los. 

 
 
Article 118.- Les peticions o reclamacions plantejades davant els òrgans requereixen un 
pronunciament de manera expressa en un termini no superior a deu dies hàbils. Passat 
aquest termini, s'entendran desestimades. 
 
 
 
CAPÍTOL VII.-RECURSOS 
 
 
Article 119.- Les resolucions dels jutges àrbitres i/o jutges de cadira en matèria 
disciplinària s'han de poder recórrer en un termini de tres dies hàbils a comptar de l'endemà 
del partit en què el jutge hagi exercit el seu dret a sancionar. El recurs ha d'estar motivat. 
 
Les resolucions del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva són recorribles en un 
termini màxim de tres dies davant el Comitè d'Apel·lació. 
 
 
 
Les resolucions del Comitè d'Apel·lació que esgotin la via federativa poden ser recorregudes 
en un termini màxim de deu dies hàbils davant el Tribunal Català de l’Esport. 
 
 
Article 120.- El termini per formular recursos o reclamacions es compta a partir del dia 
següent hàbil al de la notificació de la resolució o provisió, si aquestes són expresses. 
 
Si no ho són, el termini serà de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà del dia en què 
s'hagin d'entendre desestimades les reclamacions o recursos. 
 
 
Article 121.- La resolució d'un recurs confirma, revoca o modifica la resolució 
recorreguda, i no pot, en cas de modificació, derivar-se'n major prejudici per a l'interessat 
quan aquest sigui l’únic recurrent. 
 
Si l'òrgan competent per resoldre estimés l'existència de vici formal, podrà ordenar la 
retroacció del procediment fins al moment en què es va produir la irregularitat, amb la 
indicació expressa de la fórmula per resoldre-la. 
 
 
Article 122.- La resolució expressa dels recursos s'ha de fer en un termini no superior a 
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trenta dies. 
 
En tot cas, i sense que això comporti l'exempció del deure de dictar resolució expressa, 
passats trenta dies hàbils sense que es dicti i notifiqui la resolució del recurs interposat, 
s'entén que aquest ha estat desestimat i que queda expedita la via procedent. 
 
 
Article 123.- Recursos contra resolucions dels jutges àrbitres i/o jutges de cadira en 
matèria d'infraccions lleus. 
 
Les decisions presses de forma immediata per part dels jutges o àrbitres durant el 
desenvolupament d'un joc o partit referides a les infraccions de les regles del joc i de la 
conducta esportiva i que portin aparellades algunes de les sancions previstes en l'apartat 
a de l'article 106 d'aquests Estatuts, són inapel·lables. Aquelles que imposin algunes de 
les sancions previstes a l'apartat b , article 106, seran apel·lables en el termini de 3 dies 
davant del comitè de competició i disciplina esportiva que prèvia audiència del interessat 
haurà de dictar una resolució en un termini de 10 dies. 
 
 
Article 124.- Recursos davant el Comitè d'Apel·lació. 
 
Les resolucions del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva són recurribles en apel·lació 
davant el Comitè d'Apel·lació en un termini de tres dies hàbils. 
 
Pot presentar el recurs qualsevol interessat, encara que sigui diferent de l'infractor, que es 
trobés personat en l'expedient d'origen. 
 
Quan comenci l'expedient de recurs, l'instructor designat pel Comitè d'Apel·lació ha de 
comunicar el contingut de l'escrit del recurs a l'òrgan que ha imposat la sanció en la 
instància immediatament anterior i ha de sol·licitar el seu informe, que aquest haurà 
d'emetre en un termini màxim de quinze dies hàbils. L'instructor també ha de fer la mateixa 
comunicació, a l'efecte informatiu, a les altres parts diferents del recurrent que s'haguessin 
personat en l'expedient d'origen. 
 
Tant l'òrgan disciplinari a quo, sense perjudici de l'informe que ha d'emetre, com els altres 
interessats no recurrents es poden personar en el recurs en un termini de quinze dies 
hàbils a partir de la notificació a què es refereix l'article anterior, als efectes de ser part en 
l'expedient de recurs i instar i manifestar-hi el que s'entengui pertinent d'acord amb les 
normes de procediment. 
 
Acabats els terminis de personació, de presentació dels escrits d'oposició al recurs i 
d'emissió de l'informe de l'òrgan a quo, que han de ser comuns per a aquest, i tant si s'ha 
rebut o no aquest informe, el Comitè d'Apel·lació dictarà una resolució en un termini màxim 
de deu dies. 
 
El Comitè d'Apel·lació pot, excepcionalment d'ofici o a instància de part, obrir un període 
de prova que es regeixi pels tràmits previstos per al procediment ordinari. 
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La resolució que dicti el Comitè d'Apel·lació esgota la via federativa. 
 
TÍTOL VI.- ESTATUT DELS DIRECTIUS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS 
 
Article 125.- Concepte de directiu 
 
1. Als efectes d’aquests Estatuts, s’entén com a directiu la persona que formi part de la 
Junta Directiva de la Federació o de les seves Representacions Territorials 
 
2. Queden exclosos d’aquesta qualificació el director general, director esportiu o tècnic i 
totes les persones amb responsabilitats de gestió o direcció vinculades a la Federació per 
una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de naturalesa contractual. 
 
Article 126.-  
Els directius no han d’estar vinculats a la Federació per un contracte laboral de caràcter 
comú o especial, ni amb cap altra entitat instrumental de l’entitat. La relació dels directius 
amb la Federació és orgànica, no contractual, encara que hi hagi compensació econòmica. 
 
Article 127.- Drets dels directius 
 
Els directius de la Federació Catalana de Tennis tenen els drets següents: 

a. Rebre el reemborsament de les despeses realitzades en el compliment de les seves 
activitats dins dels límits prèviament establerts per la Federació 

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 de la Federació. 
d. Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per exercir 

correctament les funcions que els assignin. 
e. Ser assegurats contra els riscos d’accident i de responsabilitat civil que es derivin 

directament de l’exercici de la seva activitat. 
f. Qualssevol altres previstos per aquests Estatuts o reglaments de la Federació 

 
Article 128.- Obligacions dels directius 
 
Els directius de la Federació Catalana de Tennis 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 posi a la seva disposició la 
Federació. 

d. Complir els compromisos adquirits amb la Federació. 
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 
g. aquests Estatuts o el Decret d’Entitats Esportives 
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h. Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions per 
tal d’eradicar la discriminació per raó de gènere en l’esport. 

i. Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels 
successors, llevat cas de força major. 

j. Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents. 
k. Proporcionar tota la documentació i informació necessària als nous directius que 

hagin de substituir els directius sortints. 
l. 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. 

m. 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. 

n. Utilitzar degudament l’acreditació. 
o. Complir, el codi ètic o de conducta que aprovi la Federació. 
p. Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació 
q. corrupta o fraudulenta. 
r. Qualssevol altres previstos per aquests Estatuts o reglaments de la Federació 

 
Article 129.- Principis d’actuació dels directius 
 
Els principis bàsics d’actuació dels directius són: 

a. La gratuïtat en el servei prestat en favor de la Federació, llevat dels supòsits en què 
el nivell de dedicació requereixi una compensació econòmica aprovada, de forma 
específica nominal i limitada, pel que fa a la seva quantia anual, per l’assemblea 
general. 

b. L’assumpció lliure i voluntària de les responsabilitats inherents al càrrec directiu 
exercit. 

 
Article 130.- Compensacions econòmiques del personal directiu i reemborsament de les 
despeses 
 
1. Els directius de la Federació poden rebre una compensació econòmica per l’exercici de 
les seves funcions. 
2. Les compensacions econòmiques no es poden satisfer amb càrrec a subvencions 
públiques i només són possibles quan l’entitat esportiva compta amb finançament propi. 
La política de remuneració a directius de la Federació s’ha d’ajustar a criteris de moderació 
i transparència. 
3. 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. 
4. 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. 
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Article 131.-  
Incompatibilitats 
1. El càrrec de directiu de la Federació Catalana de Tennis és incompatible amb l’exercici 
d’un càrrec públic electe o de designació política. 
2. El càrrec de directiu de la Federació és incompatible amb l’exercici de funcions de consell 
o assessorament professional a la mateixa entitat. 
El càrrec de directiu també és incompatible amb la prestació de serveis professionals sota 
relació laboral, civil o mercantil a la mateixa entitat o a qualsevol de les seves entitats 
instrumentals. 
3. Als directius de la Federació també els afecten les incompatibilitats previstes als presents 
Estatuts o reglaments de la Federació. 
 
Article 132.- Regles de conducta dels directius 
 
Els directius de la Federació no poden: 

a. Percebre indemnitzacions després de cessar en el càrrec o dimitir-ne. 
b. Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres 
c. persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part de la Federació 
d. Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics. 
e. 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. 

f. Fer ús del patrimoni de la Federació o valdre’s de la seva posició en l’entitat per 
obtenir un avantatge patrimonial. 

g. Qualssevol altres previstos per aquests Estatuts o reglaments de la Federació. 
 
Article 133.- Responsabilitat dels òrgans de govern, administració i representació 
 
1. Els membres o titulars dels òrgans de govern, administració i representació de la 
Federació i la resta de persones que actuen en nom i representació seva responen davant 
d’aquesta, davant de les entitats afiliades o de federats 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, dels afiliats o els federats 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. 
 
 
 
TÍTOL VII .- REFORMA DELS ESTATUTS . AMPLIACIÓ EN UNA O MÉS MODALITATS 
O DISCIPLINES ESPORTIVES 
 
 
Article 134.- 
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Per procedir a la reforma i modificació dels Estatuts es necessari que així s'acordi en 
Assemblea General Extraordinària per majoria reforçada de dos terços dels vots dels 
assistents. A la convocatòria de l'Assemblea, s'ha d'indicar amb claredat els articles que 
seran objecte de la reforma o modificació i s'anunciarà als membres de l'Assemblea , els 
quals disposaran d'una còpia de les modificacions proposades a la Secretaria de la 
Federació Catalana de Tennis amb una antelació de quinze dies a la data de l'Assemblea. 
 
Un cop acordada la modificació o reforma dels Estatuts, se'n remetrà una còpia al Registres 
d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
 
Article 135.- 
 
Per a l'ampliació o segregació d'una o més modalitats o disciplines esportives, es necessari 
que s'acordi en l'Assemblea General Extraordinària per majoria reforçada de dos terços 
dels vots dels assistents. A la convocatòria de l'Assemblea, s'ha d'indicar als membres de 
l'Assemblea que disposaran d'un informe sobre les circumstàncies, motius i conveniències 
de la proposta a la Secretaria de la Federació Catalana de Tennis amb una antelació de 
quinze dies a la data de l'Assemblea. 
 
En qualsevol cas, s'ha de respectar el que disposa a la normativa legal vigent a cada 
moment i, en especial, el que disposa el Decret 70/1.994 de 22 de març pel qual es regulen 
les federacions esportives catalanes. 
 
 
 
 
TÍTOL VIII .- EXTINCIÓ O DISOLUCIÓ DE L'ENTITAT 
 
 
Article 136.- 
 
 
La Federació Catalana de Tennis s’extingirà com a tal per les causes següents: 

 
 
a. Acord de l'Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una 

majoria de dos terços dels membres assistents, sempre que representin la 
majoria dels membres amb dret a vot de l'Assemblea. 

 
b. La revocació del seu reconeixement per part de l'autoritat competent. 
 
c. La fusió o absorció amb altres federacions esportives. 
 
d. La resolució judicial. 
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e. Qualsevol altra causa prevista a l'Ordenament Jurídic vigent. 
 
 
 
Article 137.- 
 
Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea anomenarà una Comissió Liquidadora, 
formada per un nombre senar de liquidadors dels quals el seu nomenament i cessament 
s’hauran d’inscriure en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat, que substituirà 
durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà plenes facultats per al compliment 
de la mateixa missió. Realitzat l'actiu i pagat el passiu, el patrimoni resultant de la 
liquidació, en el seu cas, revertirà en la col•lectivitat, i a aquest efecte s'ha de comunicar 
la dissolució a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya per que doni 
a aquests bens la destinació que estimi més convenient pel foment i desenvolupament 
d'activitats esportives. 
 
Barcelona, 25 de juny de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 


