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CAPÍTOL PRELIMINAR

La Federació Catalana d’Espeleologia és el resultat d’una voluntat d’organització per
part dels grups espeleològics catalans, que neix després de passar per diferents estadis
organitzatius durant 25 anys, des de la tardor de 1979 en què el col·lectiu espeleològic
català decideix separar-se dels òrgans federatius dels esports de muntanya. Després
d’un període provisionalitat, el 30 de març de 1982 el Ple del “Consejo Superior de
Deportes” aprova la creació de la Federació Espanyola d’Espeleologia i, en
conseqüència, la de la Federació Catalana d’Espeleologia, que, d’acord amb les
normes dictades per la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya,
redactà els seus primers Estatuts, que foren aprovats per l’Assemblea General el dia 19
de setembre de 1982 i ratificats pel Director General de l’Esport el dia 10 de novembre
del mateix any. Aquests primers Estatuts foren lleugerament modificats per l’Assemblea
General celebrada el dia 6 de març de 1988 i ratificades les modificacions per la
Direcció General de l’Esport el dia 23 del mateix mes.
D’acord amb el que disposava el Decret 70/1994 de 22 de març, pel qual es regulaven
les federacions esportives catalanes, es redactaren uns Estatuts que van ésser
aprovats per l’Assemblea General de la Federació el dia 10 de novembre de 1996.
Tanmateix l’Assemblea de la Federació Catalana d’Espeleologia, per unanimitat, va fer
constar el seu rebuig al tractament que aquell decret donava a les entitats adherides.
Posteriorment es va aprovar el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprovà el Text únic de la Llei de l’esport. Per altra banda, aquests Estatuts també
foren modificats en tres ocasions per fer-hi constar el trasllat del domicili, la disciplina de
l’Espeleologia Subaquàtica Continental i per donar cabuda a la llicència individual.
Pel desenvolupament de la pròpia activitat de la Federació Catalana d’Espeleologia es
fa necessari adaptar els Estatuts, per la qual cosa es redacten i s’aproven per majoria
en l’Assemblea General Extraordinària de 21 de març 2010.
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CAPÍTOL I – DISPOSICIONS GENERALS

Secció 1a: concepte, règim jurídic i funcions
Art. 1 – La Federació Catalana d’Espeleologia té per objecte la modalitat esportiva de
l’Espeleologia, la qual s’estructura en les següents disciplines esportives:
– Espeleologia.
– Descens de canons i engorjats.
– Espeleobusseig (Espeleologia Subaquàtica Continental).
– Tècniques de Progressió Vertical.
– Grutologia .
La Federació tindrà cura de la gestió, promoció i coordinació de l’Espeleologia i les
altres disciplines esportives pròpies de la Federació, la qual consta de dues vessants:
l’esportiva, i la cultural i científica. Igualment, procurarà conscienciar sobre la
conservació del medi en què es desenvolupa l’activitat de l’Espeleologia i les altres
disciplines pròpies de la Federació.
Art. 2 – La Federació Catalana d’Espeleologia és una entitat associativa, privada,
d’utilitat pública i d’interès cívic i social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat
d’obrar plena, amb patrimoni propi i independent de les seves persones associades,
sense altres limitacions que les que es contenen en les lleis vigents. Pot adquirir béns
de tota mena –mobles i immobles–, i contractar i obligar-se. La seva representació legal
correspon a la Presidència. La Junta Directiva, amb un acord previ, podrà atorgar
poders per a casos concrets i determinats a qualsevol altra persona membre de la
Junta.
L’objectiu de la Federació Catalana d’Espeleologia s’adreça a la promoció, la gestió i la
coordinació de la pràctica de la modalitat esportiva de l’espeleologia i de totes les seves
disciplines esportives assumides.
La Federació Catalana d’Espeleologia es regeix pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de
juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, pel Decret 70/1994 de 22 de
març, pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, modificat parcialment
pel Decret 333/2002 i pel Decret 159/2005, i per les disposicions que el despleguin, per
aquests Estatuts i Reglaments específics, i pels acords vàlidament adoptats per
l’Assemblea General.
La Federació Catalana d’Espeleologia no té cap ànim de lucre.
Art. 3 – El domicili de la Federació Catalana d’Espeleologia es troba a Barcelona, carrer
Girona, 78, principal, i es pot traslladar, sempre per acord de l’Assemblea General, a
qualsevol altre lloc de Catalunya.
Art. 4 – La Federació Catalana d’Espeleologia està constituïda per associacions o clubs
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esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que
entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l'activitat física i esportiva,
que practiquin l’Espeleologia i/o qualsevol de les altres disciplines esportives que li són
pròpies i que lliurament s’hi hagin afiliat .
Art. 5 – La Federació Catalana d’Espeleologia, als efectes de la seva participació en
l’activitat esportiva federada d’àmbit estatal, formarà part de la FEE, i li pertoca la seva
representació única i exclusiva a Catalunya.
Les normes i reglaments de la FEE només són aplicables a la Federació Catalana
d’Espeleologia i a les associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres
entitats privades sense afany de lucre, en matèria competitiva i disciplinària, quan
participin en activitats d’àmbit estatal.
Art. 6 – Es podran afiliar a la Federació Catalana d’Espeleologia totes aquelles
associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense
afany de lucre que practiquin l’Espeleologia i/o qualsevol de les disciplines esportives
pròpies de la Federació. També s’hi podran adherir les seccions esportives de les
entitats lucratives o d'empreses de serveis esportius legalment constituïdes, que
incloguin la pràctica de l’Espeleologia i/o qualsevol de les disciplines esportives pròpies
de la Federació.
Les persones jurídiques membres afiliades i adherides de la Federació es regiran pels
seus Estatuts i Reglaments, per la legislació esportiva catalana actualment vigent i per
les normes de la Federació quan participin en activitats d’àmbit federat.
Dependran de la federació les persones esportistes federades en actiu que practiquin
qualsevol de les activitats pròpies de la Federació Catalana d’Espeleologia, així com
també les persones tècniques, jutges, directives i d’altres especialistes vinculades
directament a l’estructura dels clubs quan practiquin activitats federades.
Art. 7 – Les funcions i atribucions de la Federació Catalana d’Espeleologia són, a més
de les previstes en el Decret 70/1994, les següents:
a) Observar i fer complir els presents Estatuts; exercir la jurisdicció i la potestat
competitiva i disciplinària dintre l’àmbit o territori de la seva competència, de conformitat
amb el procediment legalment establert, respecte a les persones físiques i jurídiques
que en depenguin.
b) Divulgar i reglamentar l’ensenyament i pràctica federada de l’Espeleologia i/o
qualsevol de les disciplines esportives pròpies de la Federació i les seves disciplines.
c) Encarregar-se de la formació específica del personal tècnic de l’esport d’acord amb
l’Escola Catalana de la Secretaria General de l’Esport.
d) Regular l’afiliació i adhesió de les entitats esportives i altres entitats privades sense
afany de lucre i de les seccions esportives de les entitats lucratives o d'empreses de
serveis esportius, segons correspongui, i organitzar territorialment la Federació, d’acord
amb les necessitats pròpies i de cara a una millor gestió de la Federació, ajustant-se a
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la divisió territorial establerta per la Generalitat.
e) Proposar el programa anual d’activitats a Catalunya i la participació en les de la FEE.
f) Vetllar per tal que tots els espeleòlegs i espeleòlogues tinguin la preceptiva llicència
per dur a terme activitats d’àmbit federat.
g) Vetllar per la bona marxa dels òrgans que depenguin de la Federació. Tramitar i
registrar, degudament, els rècords espeleològics i d’altres dades estadístiques sobre
Catalunya.
h) Vetllar per la conscienciació de l’espeleòleg i l’espeleòloga vers la conservació del
medi en què es desenvolupa la seva activitat.
i) Complir amb les disposicions legals vigents i col·laborar amb federacions esportives
d’altres àmbits territorials.
j) Traslladar a totes les persones membres federades, així com a les seves
representants, totes les comunicacions que siguin d’interès o necessàries per a les
seves activitats federades, tant si emanen de la pròpia Federació com d’altres òrgans
federatius.
k) Qualificar les competicions i activitats esportives oficials de Catalunya.
l) Actuar en coordinació i col·laboració plenes amb la FEE 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.
m) Constituir les comissions, comitès i d’altres formes d’organització per al millor
compliment dels fins de la Federació.
n) En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de les disciplines
esportives previstes en els presents Estatuts.
Art. 8 – Correspon a la Federació Catalana d’Espeleologia exercir la potestat
competitiva i disciplinària en matèria esportiva, que exercirà sobre les persones
membres afiliades o adherides i sobre el personal tècnic, especialista, directiu i els i les
esportistes federades.
La Federació Catalana d’Espeleologia aplicarà les seves normes i reglaments sens
perjudici dels recursos que sigui adequat interposar.
El català és la llengua pròpia d’aquesta Federació.
Art. 9 – Les decisions i acords de la Federació Catalana i dels altres òrgans que en
depenguin obliguen des de la seva notificació a la persona interessada, o des de la
difusió pública de manera adequada.
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Secció 2a: llicència federativa
Art. 10 – Tots els i les espeleòlogues i/o practicants d’alguna de les disciplines pròpies
de la Federació han de disposar d’una llicència federativa per poder participar en
activitats o competicions oficials de caràcter federat.
Art. 11 – La Federació Catalana d’Espeleologia lliurarà la llicència esportiva per poder
participar en activitats o competicions oficials dins l’àmbit de Catalunya, la qual també
habilitarà esportistes per a les activitats o competicions esportives oficials d’àmbit
estatal quan incorpori la quota corresponent a la FEE.
Aquesta llicència contindrà els conceptes econòmics mínims següents:
a) Assegurança obligatòria d’accident esportiu.
b) Quota corresponent a la FCE.
Art. 12 – La llicència federativa és un dret individual i intransferible de la persona
espeleòloga, mitjançant el qual accedeix a la participació en les activitats o
competicions oficials de caràcter federat. Aquesta llicència tindrà una vigència d’un any
natural i pot ser lliurada per la Federació mitjançant una de les modalitats següents:
a)
Llicència d’espeleòleg/òloga d’entitat, lliurada a l’esportista a través d’una
entitat esportiva o entitat privada sense afany de lucre afiliada o secció esportiva
d’entitat lucrativa o d'empresa de serveis esportius adherida.
b)
Llicència d’espeleòleg/òloga personal, lliurada directament a l’esportista,
sempre que acrediti la formació adient en alguna de les disciplines esportives
assumides per la Federació mitjançant la realització dels cursos organitzats per
alguna de les entitats afiliades o adherides que siguin homologats per la
Federació.
c)

Llicència de jutge /jutja.

d)

Llicència de tècnic/ tècnica.

L’Assemblea General fixarà anualment les quotes i les condicions d’obtenció de la
llicència per cadascuna de les disciplines, atenent el que està previst en aquest Article.
Art. 13 – La Federació Catalana d’Espeleologia podrà emetre un carnet d’espeleòleg o
espeleòloga veterana, que, sense incloure assegurança, dóna accés als serveis i
activitats federatives no esportives.
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CAPÍTOL II – ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ

Secció 1a: l’Assemblea General
Art. 14 – L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern i representació de la
Federació, i els seus acords són vinculants per a totes les seves persones membres
afiliades i adherides.
La composició de l’Assemblea General serà la següent:
a) El president o la presidenta de la Federació Catalana d’Espeleologia.
b) Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres entitats
privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d'afiliació mínima d'un any natural. La
seva representació recaurà en el president o presidenta o en la persona que
estatutàriament el o la substitueixi, sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti
registrat durant el mandat en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l'entitat. En
cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat
corresponent, la condició de president o presidenta o de persona que el o la substitueix
estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial
Totes les i els membres de l’Assemblea tenen un vot.
No obstant això, d’acord amb el costum d’aquesta Federació i amb l’objecte de tenir en
compte l’activitat esportiva de les persones jurídiques membres afiliades, en les
Assemblees Generals cada persona jurídica membre afiliada tindrà un nombre de vots
addicionals, igual al nombre de persones sòcies federades que tingui menys un, segons
el cens en la data de convocatòria de l’Assemblea. El nombre total de vots de cada
membre afiliat no pot sobrepassar el màxim del 10% dels vots possibles de
l’Assemblea.
Aquesta gradació no tindrà efecte en el supòsit d’emissió de vot per a les eleccions de
la presidència i la Junta Directiva i per al vot de censura, en els quals totes les persones
jurídiques membres de l’Assemblea tenen un vot.
Les persones membres de la Junta Directiva, llevat del president o la presidenta, els
caps de departament de l’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia, els
coordinadors i les coordinadores de comissions federatives, les persones representants
legals acreditades dels clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les
altres entitats privades sense ànim de lucre adherides, els o les presidentes o persones
representants acreditades de les seccions esportives de les entitats lucratives o
d'empresa de serveis esportius legalment constituïdes que tinguin la consideració
d’adherides poden assistir a l’Assemblea amb dret a veu però sense vot.
També podran assistir-hi en les mateixes condicions que els anteriors, és a dir amb veu
però sense vot, els expresidents o expresidentes de la Federació i d’altres persones
membres d’honor nomenades per la pròpia Federació.
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Art. 15 – Correspon a l’Assemblea General les funcions següents:
a) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació, el Reglament i el
calendari electoral i elegir les persones membres de la Junta Electoral.
b) Elegir les persones membres que han de formar part de la Junta Directiva i ratificar
els nomenaments provisionals.
c) Examinar i aprovar la memòria anual d’activitats, l’estat de comptes i la liquidació
dels pressupostos generals de la Federació.
d) Aprovar el Pla general d’actuació anual i el pressupost per a l’exercici econòmic
següent.
e) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea.
f) Resoldre les propostes que les persones membres afiliades vulguin presentar a
l’Assemblea, sempre que tinguin el suport del 10% del total d’afiliats i afiliades i es
presentin per escrit amb 15 dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea.
g) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts i els Reglaments.
h) Aprovar a proposta de la Junta les quotes ordinàries i d’entrada, assignables a les
persones membres afiliades i adherides per a subvenir al sosteniment de la Federació
en les seves despeses, llevat que la modificació tingui únicament la finalitat de restablir
el seu valor, i amb l’aplicació com a màxim del percentatge de variació de l’índex
general de preus al consum des de l’última modificació.
i) Establir quotes extraordinàries o derrames.
j) Aprovar l’adquisició, venda o gravamen de béns, o prendre diners a préstec, el valor
dels quals excedeixi el 25% del pressupost anual de l’exercici.
k) Establir a proposta de la Junta el règim disciplinari.
l) Aprovar el vot de censura.
m) La dissolució de la Federació.
n) Elegir, en consideració a mèrits excepcionals relacionats amb el servei pel progrés
de l’Espeleologia i/o qualsevol de les disciplines esportives pròpies de la Federació, les
persones membres d’honor de la Federació.
o) Designar tres interventors per a l’aprovació per delegació de l’Acta, segons indica
l’Article 22 dels presents Estatuts.
Art. 16 – Les Assemblees Generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
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L’Assemblea ordinària tindrà lloc una vegada a l’any, i dins dels quatre mesos naturals
següents a l’acabament de l’exercici. S’hi tractaran com a mínim les matèries
esmentades en els apartats c), d), h) i o) de l’article anterior.
La convocatòria de les Assemblees s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a
iniciativa del president o la presidenta de la Junta Directiva o a petició de les persones
membres afiliades que representin un nombre no inferior al 15% del total de les
persones membres de l’Assemblea. No poden passar, en aquest últim cas, més de 30
dies des del dia en què la Junta rebi la sol·licitud i la convocatòria.
Art. 17 – Les Assemblees quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria
quan hi concorrin la majoria de les seves persones membres. En segona convocatòria,
que s’haurà de celebrar mitja hora després de la primera, serà vàlida siguin les que
siguin les persones que hi assisteixin.
Entre la convocatòria de l’Assemblea i la realització han de transcórrer com a mínim 30
dies naturals, excepte en les Assemblees que convoquin processos electorals. Les
convocatòries s’han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascuna de les persones
membres i han d’indicar la data, l’hora i el lloc de realització de l’Assemblea i l’ordre del
dia, i s’han d’anunciar com a mínim en una publicació diària d’àmbit català.
Les Assemblees adoptaran els acords per majoria simple de vots de les persones
membres assistents, però quan es tracti dels procediments especials indicats en el
capítol VIII dels presents Estatuts s’aplicarà la majoria corresponent que s’especifica en
cada cas.
Art. 18 – Les votacions es podran realitzar de paraula o mitjançant vot secret i per
escrit, segons ho determini la pròpia Assemblea per majoria simple de vots de les
persones membres assistents.
Art. 19 – No seran admesos els vots per delegació. La representació dels membres de
l’assemblea recaurà en el president o presidenta o en la persona que estatutàriament
el o la substitueixi, d’acord amb el previst a l’article 14, paràgraf 2, apartat b d’aquests
estatuts.
Art. 20 – L’Assemblea serà presidida per una mesa integrada pel president o la
presidenta i les altres persones components de la Junta Directiva de la Federació.
El president o la presidenta dirigirà els debats concedint o retirant la paraula a les
persones membres de l’Assemblea; acordarà de posar a votació els assumptes en
discussió a partir del moment en què s’hagin pronunciat tres persones membres a favor
i tres en contra; limitarà el temps de les intervencions; suspendrà la paraula;
amonestarà i suspendrà la sessió quan es produeixin circumstàncies que facin
impossible la realització o la continuació de l’Assemblea, amb la previsió i comunicació
de la data de la represa, que s’haurà de fer en un termini no superior a 15 dies, i
aixecarà la sessió després de la discussió de tots els assumptes de l’ordre del dia.
Art. 21 – A totes les Assemblees es procedirà en primer lloc al recompte de les
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persones presents. La mesa serà l’encarregada d’acceptar les acreditacions.
Art. 22 – Al final de cada Assemblea el secretari o la secretària, que serà el secretari o
la secretària de la Federació o qui la substitueixi, redactarà l’Acta, que serà aprovada
per delegació de l’Assemblea a través de 3 interventores designades per la mateixa
Assemblea. El secretari o la secretària els facilitarà l’Acta en un termini màxim de 30
dies i els concedirà 10 dies per presentar objeccions. En cas de desacord la Junta
Directiva de la FCE resoldrà el conflicte, si bé les objeccions quedaran reflectides a
l’Acta, que ha de ser signada per les persones interventores juntament amb el president
o la presidenta i el secretari o la secretària de la FCE.
Art. 23 – Es donarà compte de l’Acta a les persones membres de l’Assemblea i se
n’enviarà còpia a la Secretaria General de l’Esport en un termini màxim de 3 mesos des
de la data d’aprovació.
Art. 24 – Els acords de l’Assemblea no podran tenir caràcter retroactiu.
Secció 2a: la Junta Directiva
Art. 25 – La Junta Directiva és l’òrgan de gestió i govern de la Federació i li correspon
tota la competència no atribuïda especialment a l’Assemblea General.
Posseeix les facultats directiva i executiva, dins de l’àmbit de la seva competència,
interpretada, en cas de dubte, en el sentit dels Estatuts, Reglaments, normativa i acords
de l’Assemblea i els seus propis, complint-los i fent-los complir. No podrà adoptar
resolucions contràries als acords de l’Assemblea i no s’excedirà en les seves facultats o
en el compliment d’acords.
La Junta Directiva aprovarà la normativa de règim interior que cada vocalia precisi per
al bon desenvolupament de les seves tasques, d’acord amb les previsions d’aquests
estatuts.
La Junta Directiva convocarà les Assemblees Generals i presentarà a l’Assemblea
General Ordinària, en finalitzar l’exercici, la memòria anual, l’estat de comptes i la
liquidació dels pressupostos generals de la Federació, així com el Pla general
d’actuació anual, el pressupost per a l’exercici econòmic següent. Establirà les quotes
ordinàries i d’entrada de les persones membres afiliades i adherides quan es tracti de
restablir-ne el valor de l’IPC, i disposarà de la facultat de disposició econòmica dins dels
límits del pressupost o d’altres ingressos obtinguts en l’exercici, i podrà transmetre o
vendre béns immobles i acordar o prendre diners en préstec quan el seu valor no
excedeixi el 25% del pressupost ordinari, o el 25% del patrimoni que consti en el
balanç; nomenarà i destituirà les persones empleades; fixarà els sous, i admetrà o no
les sol·licituds d’afiliació i d’adhesió que consideri oportunes.
També tindrà cura de l’organització de les activitats pròpies de la Federació a
Catalunya, així com d’aquelles altres d’àmbit estatal o internacional que hagi acceptat
organitzar, com a resposta a sol·licitud, delegació o transferència de competències per
part de l’entitat competent, ratificarà les decisions preses per les comissions de la
Federació i confeccionarà anualment el calendari oficial d’activitats.
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Art. 26 - La Junta Directiva de la Federació Catalana d’Espeleologia estarà formada per
un president o presidenta, que ocuparà la presidència de la FCE, un o dos
vicepresidents o vicepresidentes, un secretari o secretària, un tresorer o tresorera, el o
la vocal de l’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia, el o la vocal de
Competició, el o la vocal de Biblioteca i Publicacions, el o la vocal d’Expedicions i
Activitats Extraterritorials, el o la vocal d’Ecologia i Protecció del Medi Subterrani i
tantes persones vocals com es consideri convenient per al correcte funcionament de la
Federació, fins un màxim de quatre persones vocals més.
Els càrrecs són reelegibles i la seva reelegibilitat no se sotmetrà a cap limitació
temporal. Els càrrecs no seran remunerats, i tindran caràcter honorífic. En cas
extraordinari es podrà establir una compensació justificada en favor d’algunes de les
persones membres, sempre que ho aprovi l’Assemblea General i consti de manera
diferenciada en el pressupost.
Art. 27 – La Junta Directiva es reunirà obligatòriament amb caràcter ordinari en els
casos següents:
a) Després de les eleccions per efectuar la presa de possessió.
b) Abans de la celebració de l’Assemblea General per debatre els temes de l’ordre del
dia i ponències.
c) Després de l’Assemblea per tractar els acords presos en l’Assemblea General.
d) Quatre vegades més com a mínim durant l’any, amb caràcter trimestral.
Art. 28 – Amb caràcter extraordinari el president o la presidenta podrà convocar la
Junta Directiva si ho considera necessari i atesa la importància del tema que calgui
tractar.
Art. 29 – El president o la presidenta, tanmateix, haurà de convocar la Junta Directiva,
quan sigui requerit per una tercera part de les seves persones membres, tot indicant el
tema que es tractarà. La convocatòria es realitzarà dins els 5 dies següents a la petició i
la celebració de la reunió en un termini no superior a 15 dies des de la petició.
La Junta Directiva quedarà constituïda quan hi assisteixin, almenys, la meitat de les
persones membres que la componen. Els acords seran presos per majoria simple de
les persones assistents.
El vot del president o la presidenta serà diriment en cas d’empat.
Art. 30 – El secretari o la secretària aixecarà acta de totes les sessions on figuraran
tots els acords. També hi podrà constar el vot emès contra una decisió o acord quan la
persona membre que hagi votat en contra així ho demani.
L’acta la firmaran el secretari o secretària i el president o presidenta. De cada acta es

11

remetrà una còpia a les persones membres de la Junta Directiva.
Art. 31 – El cessament de les persones membres de la Junta Directiva es produirà per
les circumstàncies següents:
a) Per l’acabament del mandat natural pel qual van ser elegides.
b) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per a ser membre.
c) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
d).- Per decisió disciplinària executiva que inhabiliti la persona per ocupar el càrrec.
e).- Per voluntat de la pròpia persona membre.
f).- Per aprovació d’un vot de censura.
Així mateix, queda contemplada la possibilitat de suspensió temporal de qualsevol
persona membre de la Junta per les següents causes:
a) Per sol·licitud de la persona interessada quan concorrin circumstàncies que ho
justifiquin i així ho aprovi la Junta.
b) Per acord de la Junta Directiva quan s’instrueixi un expedient disciplinari a una
persona membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la instrucció
de l’expedient.
c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
Art. 32 – Les funcions específiques de les persones que integren de la Junta Directiva
són les següents:
a) Presidència:
Correspon al president o la presidenta la representació de la Federació en tots els actes
públics i privats, així com la representació legal. Al mateix temps serà la persona
executora dels acords de l’Assemblea i de la Junta. Distribuirà els càrrecs i tasques o
treballs de la Directiva. El seu vot serà diriment en els acords en la Junta Directiva, en
cas d’empat i utilitzarà el dret de vot si ho creu oportú. Adoptarà, provisionalment, les
solucions que no puguin ser retardades, i en donarà compte en la pròxima reunió.
Autoritzarà amb la seva firma, mancomunadament amb el tresorer o la tresorera o el
secretari o la secretària, o persones delegades per la Junta, tots els pagaments de la
Federació.
b) Vicepresidències:
Correspon als dos vicepresidents o vicepresidentes substituir el president o la
presidenta en totes les seves funcions, en cas d’absència, malaltia, vacant o dimissió
per raons particulars o professionals, si s’escau.
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En cas d’impossibilitat dels vicepresidents o les vicepresidentes de substituir el o la
presidenta ho farà la persona membre de la Junta de més edat, sempre que estigui en
possessió de la llicència federativa de l’any en curs.
c) Secretaria:
El secretari o la secretària tindrà cura del despatx material, de la preparació dels
assumptes i de la direcció i organització de les oficines, informarà verbalment o per
escrit de tots els afers que ho requereixin; vetllarà per a dur a terme els acords de la
Junta Directiva; despatxarà els assumptes de tràmit; firmarà la correspondència oficial;
subscriurà amb el vistiplau del president o la presidenta les actes en els llibres
corresponents i s’encarregarà de totes aquelles altres missions que la Junta Directiva
acordi confiar-li.
d) Tresoreria
El tresorer o la tresorera tindrà al seu càrrec la custòdia dels fons de la Federació i, per
tant, vetllarà perquè es portin degudament les operacions de cobraments i pagaments;
autoritzarà amb la seva firma, mancomunadament amb la del president o la presidenta
i/o el secretari o la secretària, o d’altres persones que determini la Junta, tots els
documents relatius al moviment dels fons, i formularà els balanços que periòdicament
presentarà a la Junta Directiva i els que anualment calgui establir.
e) Vocalia d’Escola:
Correspon a aquesta vocalia, d’acord amb el que disposen l’Article 45 i següents
d’aquests Estatuts, la coordinació, avaluació, aprovació i tramitació administrativa, dins
l’àmbit federatiu, dels cursos d’iniciació que facin els grups federats, així com proposar
les homologacions a la Junta Directiva i especificar els criteris de subvenció; la
divulgació i promoció de les tècniques de les disciplines esportives pròpies de la
Federació, així com la realització de cursos per a les persones federats, en
col·laboració amb d’altres vocalies, si fos necessari. Així mateix vetllarà per la custòdia
del material tècnic i administratiu de les memòries de les activitats que organitzi la
vocalia i els grups federats i realitzarà, a l’efecte, els inventaris anuals que s’escaiguin.
Al front d’aquesta vocalia hi estarà el o la vocal d’Escola de la Federació Catalana
d’Espeleologia de la Junta Directiva.
f) Vocalia de Competició:
Correspon a aquesta vocalia la coordinació, avaluació, aprovació i tramitació
administrativa de les competicions federades organitzades en l’àmbit territorial de la
Federació Catalana d’Espeleologia que facin els grups federats, així com proposar a la
Junta Directiva el calendari d’activitats de competició i els criteris de subvenció i la
divulgació i promoció de les disciplines esportives de competició. Així mateix vetllarà
per la custòdia del material tècnic i administratiu de les memòries de les activitats que
organitzi la vocalia i els grups federats i realitzarà, a l’efecte, els inventaris anuals que
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s’escaiguin.
Al front d’aquesta vocalia hi estarà el o la vocal de Competició de la Junta Directiva.
g) Vocalia de Biblioteca i Publicacions:
Tindrà al seu càrrec la custòdia i gestió del fons bibliogràfic de la Federació, i per tant
vetllarà per la seva catalogació i actualització, així com per facilitar a les persones
federades els mecanismes de consulta.
Per altra banda coordinarà les publicacions pròpies de la Federació i donarà suport als
grups en matèria de publicacions.
Al front d’aquesta vocalia hi estarà el o la vocal de Biblioteca i Publicacions de la Junta
Directiva.
i) Vocalia d’Expedicions i Activitats Extraterritorials:
Correspon a aquesta vocalia la coordinació i tramitació administrativa en matèria
d’Expedicions i Activitats Extraterritorials. Així mateix vetllarà per la custòdia i el secret
de les memòries d’activitats que presentin els grups, a partir de les quals especificarà
els criteris de subvenció en aquesta àrea.
Al front d’aquesta vocalia hi estarà el o la vocal d’Expedicions i Activitats Extraterritorials
de la Junta Directiva.
j) Vocalia d’Ecologia i Protecció del Medi Subterrani:
Tindrà al seu càrrec l'elaboració i coordinació de les accions que, dins de les
competències de la Federació, siguin necessàries per a la Protecció del Medi
Subterrani i dels Canons i Engorjats, així com per a l’estudi de la seva ecologia. Així
mateix coordinarà, per delegació del president o presidenta, les relacions de la
Federació amb els parcs naturals i d’altres administracions i entitats relacionades amb
la matèria.
Al front d’aquesta vocalia hi estarà el o la vocal d’Ecologia i Protecció del Medi
Subterrani de la Junta Directiva.
k) Les altres vocalies:
La Junta Directiva, dins dels límits establerts per aquests Estatuts, podrà crear noves
vocalies per tal de millorar la consecució dels objectius de la Federació.
Les persones vocals de la Junta, amb independència de les seves funcions, cooperaran
amb les altres persones membres al govern general de la Federació exercint les
tasques que els encomani el president o la presidenta o la Junta Directiva.
Secció 3a: procediment electoral
Art. 33 – Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran per sufragi lliure, directe, igual i
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secret per les persones membres de l’Assemblea, per majoria de vots i amb la
presentació i acceptació prèvia de les corresponents candidatures.
Art. 34 – Per a poder ésser candidat a membre de la Junta Directiva de la Federació,
caldrà reunir les condicions següents:
a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
b) Ser major d’edat.
c) Estar en ple ús dels drets civils.
d) No trobar-se sotmès en cap sanció inhabilitadora dictada per l’òrgan competent.
e) En cas d’ésser candidat a la presidència, estar en possessió de la llicència federativa
de l’any en curs, així com dels 2 anys anteriors com a mínim.
Si una persona membre de la Junta Directiva o, si s’escau, de la Comissió Gestora es
vol presentar com a candidata a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el
càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.
Art. 35 – Les convocatòries d’eleccions s’han de dur a terme mitjançant acord de
l’Assemblea General.
A l’ordre del dia constarà la proposta de procediment que cal seguir per a l’elecció, la
del calendari electoral i la de nomenament de la Junta Electoral, que estarà integrada
per tres persones membres titulars i tres de suplents, que s’escolliran en elecció lliure,
directa, igual i secreta d’entre totes les persones membres assistents a l’Assemblea.
Entre el dia en què es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la
celebració ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.
Art. 36 – L’acord de convocatòria explicitarà el termini per a la constitució de la Junta
Electoral elegida, la fixació de la data de la realització de l’acte electoral i el calendari
electoral, adjuntant-hi el cens de persones membres amb dret ple a l’Assemblea i el
reglament electoral en què s’assenyalaran els recursos possibles en el cas de la no
acceptació d’una persona candidata o contra d’altres aspectes bàsics de la
convocatòria, entre d’altres.
Art. 37 – Les persones components de la Junta Electoral han de prendre possessió del
càrrec i constituir-la formalment en el termini fixat per l’Assemblea. A l’acta de
constitució han d’elegir-ne el president o la presidenta.
Ha d’actuar com a secretari o secretària de la Junta Electoral, amb veu però sense vot,
la persona que ho sigui de la Federació, i serà de la seva competència estendre acta de
totes les reunions i els acords presos per la Junta Electoral amb el vistiplau del
president o la presidenta.
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La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a
l’acabament del procés electoral.
El càrrec de persona membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la
condició de candidata o de familiar de persona candidata, 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 la persona
electa alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el
càrrec, ha de ser substituïda per les persones suplents elegides.
Si les persones elegides com a titulars o suplents per compondre la Junta Electoral es
neguen a prendre possessió o exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui
constituir aquest òrgan electoral, han de ser substituïdes per les persones membres
que designi la Junta Directiva o, si s’escau, la Comissió Gestora, sens perjudici de les
responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar.
Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un termini màxim de
3 dies després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació, i la resolució de la Junta,
que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents.
Contra els acords de les Juntes Electorals de les federacions pot interposar-se recurs
ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en un termini de 3 dies, la resolució del
qual exhaureix la via administrativa.
La Junta Electoral actuarà d’acord amb el que es disposa en el Decret 70/1994, de 22
de març, que regula les federacions esportives catalanes.
Art. 38 – Les eleccions es faran pel sistema de llista tancada, i les candidatures
inclouran els noms de totes les persones membres de la candidatura, encapçalades per
la persona candidata a la presidència.
Les propostes de candidatura ha d’incloure com a mínim un nombre de persones
candidates no inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles.
Les propostes de candidatures han de tenir el suport d’un nombre de persones
assembleistes que representi un mínim del 10% del total de vots de l’Assemblea.
Cada persona membre de l’Assemblea pot donar suport a més d’una candidatura o
proposar-ne més d’una.
Les candidatures acceptades definitivament es faran públiques amb la deguda antelació
a la data d’elecció.
Les eleccions seran controlades per la Junta Electoral i les persones interventores
designades per les persones candidates, que n’aixecaran acta una vegada acabada la
votació i el seu recompte.
No seran admesos en cap cas els vots per correu ni per delegació, i pel que fa a la
representació de les entitats incloses en el cens electoral, es tindrà en compte la
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regulació prevista a l'article 14, paràgraf 2, apartat b d’aquests estatuts
Art. 39 – La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada
guanyadora.
Si es produís empat entre les dues o més candidatures que hagin obtingut més vots,
caldrà fer una nova votació entre les empatades el setè dia següent, als mateixos lloc,
hora i condicions. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la
Junta Electoral s’ha de comunicar, mitjançant certificació, dins els 3 dies següents a les
candidatures presentades i al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya, el qual n’informarà a la Federació Espanyola corresponent i a la UFEC.
Art. 40 – Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura tancada, 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, a fi que el secretari o la secretària general, o la
persona delegada, faci la proclamació del nou president o presidenta i la Junta
Directiva, i el Registre d’entitats esportives en doni compte a la Federació Espanyola i a
la UFEC.
Si no es presenta cap candidatura o no són admeses les presentades, la Junta
Electoral amb les persones membres suplents, i si s’escau amb les persones membres
de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora per
administrar la Federació i convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
Actuarà de president o presidenta la persona membre de major edat sempre que estigui
en possessió de la llicència federativa de l’any en curs.
Art. 41 – Una vegada produïda l’elecció, el president o presidenta distribuirà els
diferents càrrecs entre les persones membres de la candidatura. Aquests càrrecs
hauran de ser els previstos a l’Article 26 d’aquests Estatuts.
Un cop constituïda la nova Junta Directiva, el president o presidenta segons les
conveniències o necessitats de la Federació podrà proposar a la Junta la designació de
persones membres assessores sense vot entre aquelles persones que per la seva
personalitat o coneixements professionals puguin ser d’utilitat al desenvolupament de
l’Espeleologia i/o qualsevol de les disciplines esportives pròpies de la Federació.
Art. 42 – El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva té una durada de quatre anys i,
en tot cas, la seva renovació és total.
La persona que sigui elegida com a president o presidenta de la Federació Catalana
d’Espeleologia ha de complir les condicions següents:
a) Cessar en activitats competitives de caràcter federat, tècniques o directives en
l’esport específic i en l’àmbit territorial de la Federació.
b) No obtenir profit material personal derivat de determinada activitat econòmica,
comercial, industrial o professional relacionada amb l’Espeleologia i/o qualsevol de les
disciplines esportives pròpies de la Federació.
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Les persones membres electes de la Junta Directiva a les quals el president o
presidenta adscrigui els càrrecs de vicepresidents/es, secretari/ària i persona vocal de
l’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia han de complir la condició d’estar en
possessió de la llicència federativa de l’any en curs, així com la de l’any anterior com a
mínim.

Secció 4a: provisió de vacants
Art. 43 – La provisió transitòria dels càrrecs en cas que existeixin vacants a la Junta
Directiva, perquè no s’ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o per
cessament o suspensió d’algunes de les seves persones membres, es durà a terme
tenint en compte els criteris especificats en els apartats a), b), c) i d) d’aquest Article.
En relació amb el president o la presidenta, serà d’aplicació el que disposa l’Article 32
b) dels presents Estatuts, llevat del supòsit dels apartats c) i d) d’aquest Article.
a) Quan les vacants afectin menys del 50% de les persones membres de la Junta
Directiva, però no el president o presidenta, aquesta persona ha d’acordar la provisió
transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la primera
Assemblea General que realitzi la Federació.
b) Si les vacants afecten menys del 50% de les persones membres de la Junta
Directiva, incloent-hi el president o presidenta, correspon a les persones membres no
afectades decidir la provisió transitòria de vacants, decisió que també ha de ser
ratificada en la propera Assemblea General que realitzi la Federació.
c) Si les vacants afecten més del 50% de les persones components de la Junta
Directiva, incloent-hi el president o presidenta, l’Assemblea General ha d’elegir una
Comissió Gestora amb l’objecte d’administrar transitòriament la Federació i convocar i
realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
d) En el cas que les vacants afectin més del 50% de les membres de la Junta Directiva,
però no el president o presidenta, aquesta persona juntament amb les persones
membres que restin als càrrecs directius es constituiran en Comissió Gestora amb
l’objecte establert en l’apartat precedent.
Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-los ho són
només pel temps que resti de mandat al càrrec i sense que la designació alteri el temps
natural del mandat que estableix l’Article 42.
En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució
d’una persona membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat de la persona
designada per substituir-la s’ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió,
sense que pugui excedir del mandat natural de la persona substituïda.
Art. 44 – En el cas que es constitueixi la Comissió Gestora en el supòsit previst a
l’Article 43 c), la seva composició ha de ser d’un nombre de persones membres no
18

inferior a cinc, elegides d’entre les persones membres 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 esportiva i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori
màxim de tres mesos en el qual haurà de convocar i realitzar noves eleccions.
Actuarà de president o presidenta la persona membre de major edat, sempre que
estigui en possessió de la llicència federativa de l’any en curs.
Secció 5a: l’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia
Art. 45 – L’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia depèn de la Junta Directiva
i és l’òrgan docent de la Federació Catalana d’Espeleologia. Els seus fins són:
a) La responsabilitat de la formació i el reciclatge de l’estament tècnic i docent de la
Federació.
b) L’ensenyament, divulgació i promoció de l’Espeleologia i el Descens de Canons i
Engorjats i qualsevol altra disciplina que la Junta Directiva de la Federació atorgui de
manera expressa en cada moment en l’àmbit de Catalunya.
c) La incorporació dels nous mètodes, tècniques i avenços adquirits en la pràctica de
l’Espeleologia i el Descens de Canons i Engorjats.
Art. 46 – Són competències de l’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia les
següents:
a) L’ensenyament de l’Espeleologia i el Descens de Canons i Engorjats i la formació del
professorat i del quadre tècnic.
b) L’adaptació dels ensenyaments esportius en l’àmbit federat.
c).- L’elaboració de propostes a la Junta Directiva sobre les condicions d’obtenció,
expedició i homologació de títols que capacitin per a l’ensenyament de l’Espeleologia i
el Descens de Canons i Engorjats, a l’àmbit de federat, d’acord amb la legislació vigent.
d).- L’elaboració, dins l’àmbit federat, de propostes a la Junta Directiva sobre la
regulació dels requisits mínims que han de tenir els cursos d’Espeleologia i Descens de
Canons i Engorjats i altres disciplines expressament atorgades, referent a titulació del
professorat que els imparteix, relació numèrica professorat-alumnat, continguts,
activitats pràctiques per desenvolupar i temporalització.
e).- I aquelles altres funcions que la Junta Directiva de la Federació cregui escaient
d’atorgar-li.
Art. 47 – L’Escola de la Federació Catalana d’Espeleologia desenvoluparà la seva
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activitat d’acord amb l’Escola Catalana de l’Esport de la Secretaria General de l’Esport
de la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL III – ÒRGANS COL·LABORADORS

Art. 48 – Els òrgans col·laboradors depenen de la Junta Directiva de la Federació
Catalana d’Espeleologia. Estan formats per tècnics i experts de reconeguda experiència
en les disciplines esportives de la Federació Catalana d’Espeleologia i són designats
per la Junta Directiva de la federació.
Secció 1a: el Comitè Esportiu
Art. 49 – El Comitè Esportiu és un òrgan col·laborador depenent de la Junta Directiva
de la Federació, format per persones tècniques i expertes de reconeguda competència
en Espeleologia i d’altres disciplines esportives pròpies de la Federació. Aquestes
persones membres seran designades per la Junta Directiva amb les funcions bàsiques
següents:
a) Fer informes sobre les propostes de programació i activitats de la Federació.
b) Estudiar els reglaments federatius i proposar-ne les modificacions quan s’escaigui.
c) Assessorar la Federació Catalana d’Espeleologia i els seus òrgans en aquells
aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
d) Fer cursos monogràfics a sol·licitud de la Junta Directiva.
e) I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú encarregar-li.
Presidirà el Comitè Esportiu el president o presidenta de la Federació Catalana
d’Espeleologia o la persona membre de Junta que hagi estat designada per la Junta
Directiva.
Secció 2a: el Comitè Científic
Art. 50 – El Comitè Científic és un òrgan col·laborador depenent de la Junta Directiva
de la Federació, format per persones expertes de reconeguda competència en les
ciències aplicades a l’Espeleologia i d’altres disciplines esportives pròpies de la
Federació. Aquestes persones membres seran designades per la Junta Directiva amb
les funcions bàsiques següents:
a) Fer informes sobre les propostes de programació i activitats de la Federació.
b) Estudiar els reglaments federatius i proposar-ne les modificacions quan s’escaigui.
c) Assessorar la Federació Catalana d’Espeleologia i els seus òrgans en aquells
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aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
d) Fer cursos monogràfics a sol·licitud de la Junta Directiva.
e) I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú encarregar-li.
Presidirà el Comitè Científic el president o presidenta de la Federació Catalana
d’Espeleologia o la persona membre de la Junta que hagi estat designada per la Junta
Directiva.
Secció 3a: el Comitè Mèdic i de Prevenció d’Accidents
Art. 51 – El Comitè Mèdic i de Prevenció d’Accidents és un òrgan col·laborador
depenent de la Junta Directiva de la Federació, format per persones expertes de
reconeguda competència en la matèria aplicada a l’Espeleologia i d’altres disciplines
esportives pròpies de la Federació. Aquestes persones membres seran designades per
la Junta Directiva amb les funcions bàsiques següents:
a) Fer informes sobre les propostes de programació i activitats de la Federació.
b) Estudiar els reglaments federatius i proposar-ne les modificacions quan s’escaigui.
c) Assessorar la Federació Catalana d’Espeleologia i els seus òrgans en aquells
aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
d) Realitzar cursos monogràfics a sol·licitud de la Junta Directiva.
e) I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú encarregar-li.
Presidirà el Comitè Mèdic i de Prevenció d’Accidents el president o presidenta de la
Federació Catalana d’Espeleologia o la persona membre de la Junta que hagi estat
designada per la Junta Directiva.
Secció 4a: el Comitè d’Espeleologia Subaquàtica Continental
Art. 52 – El Comitè d’Espeleologia Subaquàtica Continental és un òrgan col·laborador
depenent de la Junta Directiva de la Federació, format per persones expertes de
reconeguda competència en les tècniques d’Espeleologia Subaquàtica i immersió.
Aquestes persones membres seran designades per la Junta Directiva amb les funcions
bàsiques següents:
a) Fer informes sobre les propostes de programació i activitats de la Federació.
b) Estudiar els reglaments federatius i proposar-ne les modificacions quan s’escaigui.
c) Assessorar la Federació Catalana d’Espeleologia i els seus òrgans en aquells
aspectes que cregui oportú o sigui requerit.
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d) Realitzar cursos monogràfics a sol·licitud de la Junta Directiva.
e) I aquelles altres qüestions que la Junta Directiva cregui oportú encarregar-li.
Presidirà el Comitè d’Espeleologia Subaquàtica Continental el president o presidenta de
la Federació Catalana d’Espeleologia o la persona membre de la Junta que hagi estat
designada per la Junta Directiva.
Secció 5a: el Comitè de Jutges i Àrbitres
Art. 53 – El Comitè de Jutges és un òrgan tècnic col·laborador depenent de la Junta
Directiva de la Federació, que agrupa tots els membres de l'organització arbitral. Aquest
Comitè serà presidit per un dels seus membres designat per la Junta Directiva. El
Comitè de Jutges i Àrbitres tindrà les funcions bàsiques següents:
a) Proposar a la Junta Directiva de la federació els criteris i la normativa de qualificació,
classificació i designació dels àrbitres o dels jutges en les competicions federades.
b) Arbitratge i control específic del desenvolupament de les competicions federades
incloses en el calendari oficial de la federació, d'acord amb les normes establertes
reglamentàriament per la federació.
c) Complir i fer complir les regles de joc i, si s'escau, les normes reglamentàries
establertes per les diferents competicions adoptant els acords pertinents a aquests
efectes.
d) Vetllar, sota la coordinació de l'escola de tècnics, per la formació i actualització
permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i portant a
terme les proves adients per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat
d'aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació.
e) Establir les diferents categories o nivells que calguin, d'acord amb la normativa
aprovada per la federació i la legislació vigent aplicable.
f) Proposar l'homologació de les marques, registres o els rècords de Catalunya de les
especialitats i proves que corresponguin.
g) I aquelles altres funcions que la junta directiva de la federació cregui escaient
d'atorgar-li.

CAPÍTOL IV – DE LES PERSONES MEMBRES DE LA FEDERACIÓ

Art. 54 – El nombre de persones membres federades serà il·limitat, i poden ser de dues
classes: afiliades i adherides.
Art. 55 – Són persones membres afiliades de la FCE aquells clubs o associacions
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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,
inscrits o adscrites, segons correspongui, al Registre d'entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya, que, havent sol·licitat la seva afiliació, compleixin tots els
requisits federatius adients, i que tinguin com a finalitat principal la pràctica de
l’Espeleologia i/o qualsevol de les disciplines esportives pròpies de la Federació. Amb
les mateixes condicions, hi podran pertànyer, aquelles entitats esportives que tinguin
com a activitat principal una altra modalitat o disciplina esportiva però disposin d’una
Secció d’Espeleologia en qualsevol de les seves disciplines i especialitats en els seus
Estatuts, com també, aquelles entitats privades sense afany de lucre que tinguin com a
activitat principal una altra modalitat o disciplina esportiva però que practiquin també
l’Espeleologia en qualsevol de les seves disciplines i especialitats i consti en el
Reglament corresponent.
Art. 56 – Es consideraran persones membres adherides aquells clubs o associacions
esportius, les agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que,
havent sol·licitat la seva afiliació a la Federació Catalana d’Espeleologia, es trobin en
tràmit d’inscripció o adscripció, segons correspongui, en el Registre d’entitats esportives
de la Generalitat de Catalunya o pendents de complir els requisits federatius necessaris
per a ser considerades membres de ple dret dins l’ens federatiu.
Hauran de figurar inscrites o adscrites, segons correspongui, administrativament o
complir els requisits federatius en un termini màxim d’un any; en el cas contrari, perdran
la condició d’adherides. Si assoleixen la condició d’afiliades dins el termini fixat, el
temps en què hagin tingut la condició d’adherides computarà a l’efecte d’antiguitat per
poder ser considerades membres de l’Assemblea General.
Es consideraran persones membres adherides, en tot cas, les seccions esportives de
les entitats lucratives o d'empreses de serveis esportius legalment constituïdes que,
havent sol·licitat la seva adhesió a la Federació Catalana d’Espeleologia, estiguin
adscrites al Registre d'entitats esportives de la Generalitat i compleixin tots els requisits
federatius adients.
Art. 57 – Sens perjudici dels drets i les obligacions de les persones membres federades
(afiliades i adherides) que es determinin en la legislació vigent, i concretament en el
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport i en el Decret 70/1994, de 22 de març, pel qual es regulen les federacions
esportives catalanes, respecte d’aquesta Federació els corresponen els drets i les
obligacions següents:
1. Drets:
a) Participar amb dret a veu i vot a les Assemblees Generals de la Federació pel que fa
referència a les persones membres afiliades, i participar en les Assemblees Generals
amb dret a veu però sense vot pel que fa referència a les adherides.
b) Poder participar en totes les activitats oficials de l’àmbit de Catalunya, i d’acord amb
els Reglaments de la Federació establerts i en les activitats d’altres àmbits, sempre
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d’acord amb els reglaments específics que els siguin d’aplicació.
c) Poder optar als ajuts que els puguin ser concedits, tenint en compte la seva qualitat
d’afiliades o adherides, per la Federació.
d) En general, gaudir de tots aquells drets que puguin desplegar-se dels presents
Estatuts i Reglaments que els desenvolupin.
2. Obligacions:
a) Contribuir al sosteniment de la Federació mitjançant el pagament, en els terminis
establerts, de les quotes federatives que s’assenyalin.
b) Vetllar perquè totes les persones participants en activitats federatives estiguin en
possessió de la corresponent llicència esportiva, i renovar-la anualment dins del temps
establert.
c) Vetllar per la conservació del medi en què es desenvolupa l’activitat.
d) Posar a disposició de la Federació, per al Cadastre Espeleològic de Catalunya, les
dades de les noves cavitats subterrànies que es puguin descobrir un cop s’hagin
enllestit totes les tasques d’exploració i estudi.
e) Sol·licitar, amb el temps suficient i reglamentari, permís a la Federació per celebrar
les activitats oficials, sigui quin sigui el seu àmbit geogràfic i d’acord amb les normatives
de la pròpia Federació Catalana d’Espeleologia i d’altres estaments.
f) Presentar, dins dels terminis establerts, les memòries corresponents a les activitats
oficials portades a terme.
g) Comunicar a la Federació les dades següents: canvis del domicili social,
modificacions o renovacions de la Junta Directiva i modificacions o revisions dels
Estatuts o Reglaments.
Art. 58 – La condició de persona membre federada s’adquireix pel compliment dels
requisits següents:
a) Justificar la inscripció del club o associació esportiu, o de l’agrupació esportiva, o
l’adscripció de la secció esportiva d’entitat privades sense afany de lucre al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat o estar-ne en tràmit. També, quan correspongui,
justificar l’adscripció de la secció esportiva d’entitat lucrativa o d'empresa de serveis
esportius legalment constituïda al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
b) Sol·licitud per escrit adreçada a la Junta Directiva de la Federació.
c) Pagament de la quota d’entrada i de la quota anyal corresponent a l’any de la
sol·licitud d’afiliació o adhesió, si s’escau.
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d) Presentar un mínim de 5 llicències en la primera relació de l’any.
Art. 59 – La condició de persona membre de la Federació es perd per les
circumstàncies següents:
a) Per voluntat pròpia, comunicada per escrit.
b) Per tenir menys de 5 llicències al llarg d’un any natural. En aquest supòsit es
notificarà a la persona afectada aquesta circumstància mitjançant correu certificat amb
acusament de recepció perquè al·legui el que estimi oportú. En cas de no rebre
resposta o no tenir-se en compte les al·legacions fetes, es procedirà a donar-la de baixa
com a persona membre federada.
c) Per falta de pagament de la quota anyal federativa establerta. En aquest supòsit se
seguirà el mateix procediment que l’apartat b) d’aquest Article.
d) Per incompliment d’alguna de les obligacions establertes a l’Article 55 dels presents
Estatuts, després de la incoació de l’oportú expedient disciplinari.

CAPÍTOL V – DEL RÈGIM DOCUMENTAL
Art. 60 – Integra el règim documental de la Federació el següent:
a) El Llibre d’Actes.
b) El Registre d’entitats federades.
c) Els Llibres de comptabilitat.
d) El balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica, els quals
quedaran formalitzats durant el primer quadrimestre següent a l’acabament de
l’exercici.

CAPÍTOL VI – DEL RÈGIM ECONÒMIC

Art. 61 – La Federació Catalana d’Espeleologia estarà sotmesa al règim de pressupost
i patrimoni propis. Concretament s’aplicaran al sistema econòmic de la Federació les
normes econòmiques establertes en el Decret 70/1994, que regulen les federacions
esportives catalanes, i les comptables vigents, així com aquells principis comptables
necessaris per a reflectir una imatge fidel de l’entitat.
Constituiran els recursos de la Federació Catalana d’Espeleologia els següents:
a) Les subvencions ordinàries i extraordinàries que pertoquin i els donatius que es
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puguin rebre.
b) Les quotes de les persones membres d’aquesta Federació.
c) Les quotes establertes en les llicències federatives.
d) Els ingressos provinents de les activitats esportives que organitzi.
e) Els ingressos de caràcter complementari, procedents d’activitats comercials,
professionals o de serveis.
f) Qualsevol altre ingrés que pogués aconseguir per mitjans lícits (préstecs, crèdits,
rendes, interessos, etc.).
g) Tots els altres recursos que s’obtinguin d’acord amb disposicions superiors.
Art. 62 – La Junta Directiva formularà, dins dels tres primers mesos de l’exercici, els
seus comptes anuals, els quals comprendran el balanç, el compte d’ingressos i
despeses, el pressupost per a l’exercici i la memòria, d’acord amb el que estableix la
legislació vigent.
Els comptes anuals i els pressupostos restaran al domicili social durant un període de
15 dies abans de la celebració de l’Assemblea perquè totes les persones o entitats amb
dret a vot en puguin disposar si així ho desitgen.
Art. 63 – Dels comptes anuals se’n donarà còpia a la Secretaria General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya dins dels sis primers mesos següents de cada exercici i
sempre 15 dies abans de la celebració de l’Assemblea.
Quan el pressupost no sobrepassi els 300.000,00€, la comptabilitat i l’estat econòmic se
sotmetrà a la verificació comptable prevista al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol,
pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, sens perjudici del que disposa la Llei
de finances públiques de Catalunya i de les auditories d’ofici que pugui encarregar la
Secretaria General de l’Esport.
L’Assemblea corresponent a l’últim mandat de cada Junta Directiva elegirà entre les
seves persones membres per votació directa, lliure, igual i secreta un mínim de dues
persones interventores que procediran a la verificació comptable dels exercicis
corresponents a aquest últim mandat.
Art. 64 – La Junta Directiva de la Federació té les facultats de disposició econòmica,
dins dels límits previstos en el seu pressupost, o d’aquells altres ingressos que hagi
obtingut en l’exercici. La Junta pot acordar el traspàs de partides mitjançant acord que
consti en acta.
La Junta pot transmetre o vendre béns immobles o prendre diners a préstec. Quan la
seva quantia ultrapassi dins de l’exercici l’import del 25% del pressupost anual, o el
25% del patrimoni que consti en balanç, a més de l’acord d’Assemblea serà
imprescindible que l’operació tingui l’informe favorable de la Secretaria General de
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l’Esport.
Art. 65 – La Federació Catalana d’Espeleologia no prendrà cap decisió que pugui
afectar de manera irreversible el seu patrimoni o l’activitat que constitueix l’objecte propi
de la Federació.
El producte que obtingui de l’alienació d’instal·lacions esportives o dels terrenys en què
es trobin ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició o la millora de béns de la mateixa
aplicació, llevat que es disposi d’un informe favorable de la Secretaria General de
l’Esport.

CAPÍTOL VII – LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA

Secció 1a: la jurisdicció federativa
Art. 66 – La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària federativa, quan es tracti
d’activitats o competicions compreses dins l’àmbit d’actuació de la Federació Catalana
d’Espeleologia, s’estén a conèixer les infraccions de les normes de l’activitat, prova o
competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa
tipificades amb caire general al Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, i a les disposicions estatutàries o
reglamentàries específiques de la Federació Catalana d’Espeleologia.
Art. 67 – Les infraccions, atenent el supòsit regulat per la norma conculcada, es
classifiquen segons la relació següent:
a) Són infraccions de les normes de l’activitat, prova o competició, les accions o
omissions que durant el transcurs d’una activitat, prova o competició de caire federatiu
vulnerin les normes reglamentàries establertes reguladores de la pràctica de les
diferents disciplines d’aquesta Federació.
b) Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions contràries al que
disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportiva siguin
comeses durant el transcurs d’una activitat, prova o competició de caire federatiu.
c) Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions que
comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries de la
Federació Catalana d’Espeleologia.
Art. 68 – Les infraccions o incidents en matèria espeleològica es tipificaran en un
Reglament específic i es classifiquen genèricament segons la relació següent:
a) Actes que impliquin incompliment d’ordres, instruccions, acords o reglaments
emanats dels òrgans esportius competents.
b) Actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o el decòrum esportius.
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c) Actes que impliquin per acció o omissió desatenció dels principis bàsics de
l’exploració subterrània, que puguin posar en perill el desenvolupament de l’activitat,
que puguin implicar risc físic per a les persones o que impliquin desatenció del deure
d’auxili.
d) Actes notoris d’intromissió voluntària per part d’una persona membre de la Federació
o una part de les seves persones associades en zones de treball o cavitats en fase
d’exploració per part d’una altra persona o d’altres persones membres federades.
e) Actes que impliquin falsejament premeditat de dades sobre cavitats inèdites.
f) Actes que impliquin manca de respecte i/o destrucció voluntària del medi en què es
desenvolupa l’activitat, tant subterrani com canons i engorjats, en particular, i de l’entorn
natural en general.
Secció 2a: els òrgans jurisdiccionals
Art. 69 – L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària esportiva
correspon a les persones jutges o àrbitres, al Comitè de Competició i Disciplina
Esportiva i al Comitè d’Apel·lació, i estarà regulat per un Reglament específic, d’acord
amb el que disposa la Llei de l’Esport de Catalunya i el Decret que regula les
federacions esportives catalanes, que haurà de ser aprovat per l’Assemblea de la FCE.
Art. 70 – El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva és un òrgan col·legiat constituït
per un nombre de tres persones membres, una de les quals ha de ser necessàriament
llicenciada en Dret, assistides per un secretari o secretària amb veu i sense vot,
designades per la Junta Directiva de la Federació Catalana d’Espeleologia, d’entre les
persones membres de la qual cal nomenar un president o presidenta. Aquest òrgan
convocat de la manera i amb la periodicitat que s’estableixi per via reglamentària 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 d’un any renovable, si
és el cas.
El Comitè d’Apel·lació és un òrgan col·legiat que té com a funció resoldre en segona
instància els recursos interposats contra els acords del Comitè de Competició i
Disciplina Esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria disciplinària
esportiva pels òrgans competents dels clubs afiliats i contra les decisions dictades pels
òrgans electorals de les entitats federades.
El Comitè d’Apel·lació estarà format per un president o presidenta, un secretari o
secretària i tres persones vocals, una de les quals haurà de ser llicenciada en Dret.
Seran designades per la Junta Directiva i renovables, si és el cas, cada any.
Els acords del Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via federativa i contra ells pot
formular-se recurs, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya,
en el termini de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acord impugnat, excepte en
aquells supòsits en els quals en la resolució combatuda s’hagi imposat sanció per falta
qualificada com a lleu.
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En el que no estigui expressament previst en aquests Estatuts, o en els Reglaments
que es desenvolupin, caldrà atendre’s a la normativa vigent en matèria esportiva.
Art. 71 – En el Reglament corresponent es preveuran, amb total respecte a les
disposicions contingudes en el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, en el Decret 70/1994 i en aquest capítol VII
dels Estatuts federatius, les qüestions següents:
– Un sistema tipificat d’infraccions amb especificació del seu caràcter lleu, greu o molt
greu.
– Un sistema de sancions proporcional al d’infraccions previstes.
– Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si s’escau, de sancions que
garanteixin el tràmit d’audiència a la persona interessada.
– La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els requisits
d’extinció i de prescripció.
– L’observança dels principis inherents a tot dret sancionador relatius a la prohibició
d’imposar doble sanció pels mateixos fets i de sancionar per infraccions tipificades amb
posterioritat al moment d’haver estat comeses, així com l’aplicació dels efectes
retroactius favorables.
– Un sistema de recursos contra les sancions imposades.

CAPÍTOL VIII – PROCEDIMENTS ESPECIALS

Secció 1a: vot de censura
Art. 72 – Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president o la presidenta
de la Federació Catalana d’Espeleologia, la totalitat de la seva Junta Directiva o
qualsevol de les seves persones membres, caldrà que es demani per escrit motivat,
amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació de les persones
sol·licitants, la majoria de les persones membres de la mateixa Junta o, com a mínim, el
15% de les persones membres de l’Assemblea General.
Art. 73 – Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la secretaria de la
Federació Catalana d’Espeleologia s’ha de constituir, dins el termini dels 10 dies
següents, una mesa de cinc persones, formada per 2 membres de la Junta Directiva
designades per aquesta Junta, les 2 primeres signants de la sol·licitud i una persona
delegada designada per la Unió de Federacions Esportives Catalanes, que en serà el
president o presidenta.
Art. 74 – Comprovada per la mesa l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats
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a l’Article 72, i dins el termini màxim de 5 dies, la Junta Directiva ha de convocar
l’Assemblea General per tal que tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies naturals ni
superior a 20 dies que comptaran a partir de l’endemà de la convocatòria, amb la
finalitat de dur a terme l’acte de la votació, prèviament al qual tindran veu les persones
representants de les persones sol·licitants del vot de censura i les persones
censurades.
Art. 75 – L’Assemblea i l’acte de la votació han de ser controlats per la mesa
esmentada a l’Article 73, la qual ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que
s’hi puguin produir, tenint en compte que els seus acords són immediatament executius
i sense que s’interrompi ni pugui suspendre’s per aquesta causa la votació. Un cop
finalitzada la votació, la mesa ha de disposar l’escrutini i el recompte de vots. Contra la
resolució final de la mesa es poden interposar els recursos previstos a l’Article 37 dels
presents Estatuts.
Art. 76 – El vot de censura només es pot acordar mitjançant votació favorable de les
dues terceres parts de les persones membres de l’Assemblea assistents.
Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la Junta Directiva o les
persones membres a qui afecti cessaran en el càrrec automàticament, i s’aplicarà el
règim de transició previst a l’Article 43 dels presents Estatuts.
Secció 2a: modificació d’Estatuts
Art. 77 – Aquests Estatuts només podran ésser modificats per acord de l’Assemblea
General, convocada amb indicació expressa dels punts que cal modificar.
La modificació d’Estatuts només es pot acordar per majoria de dos terços de vots de les
persones membres assistents a l’Assemblea General.
Secció 3a: extinció de la Federació
Art. 78 – La Federació Catalana d’Espeleologia s’extingirà per les causes següents:
a) Per acord de l’Assemblea General, convocada a l’efecte, adoptat per una majoria de
dos terços de vots de les persones membres assistents, sempre que representin la
majoria de les persones membres amb dret a vot de l’Assemblea.
b) Per revocació del seu reconeixement.
c) Per resolució judicial.
d) Per qualsevol altra causa prevista en l’ordenament jurídic vigent.
e) Per fusió o absorció en d’altres federacions esportives.
Art. 79 – En els supòsits d’extinció de la Federació Catalana d’Espeleologia,
l’Assemblea General nomenarà una Comissió de Transferències que, d’acord amb la
UFEC, serà l’encarregada de suggerir la institució pública catalana beneficiària.
30

DISPOSICIONS FINALS

Art. 80 – Els presents Estatuts, o qualsevol modificació, entraran en vigència legal un
cop aprovats per l’Assemblea General i substituiran els Estatuts anteriors, sens
perjudici del compliment previ subsegüent d’altres tràmits que ordenin les disposicions
vigents.
Queden derogades totes les disposicions d’igual o d’inferior rang en tot allò que
s’oposin als presents Estatuts.
Les decisions o acords de la Federació o de qualsevol dels seus òrgans obliguen a la
persona interessada des de la seva publicació en forma adequada, o des del dia de la
seva notificació.
En tots els casos no previstos en aquests Estatuts o disposicions superiors, la Junta
Directiva dictarà provisionalment les disposicions que estimi pertinents, les quals haurà
de sotmetre a la consideració de l’Assemblea per a la seva possible aprovació i
incorporació als Reglaments vigents.
En els supòsits no previstos en els presents Estatuts s’actuarà segons el que disposi el
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, que regula les federacions esportives
catalanes i disposicions que el desenvolupin o d’altres disposicions aplicables.
Sant Feliu de Llobregat, 21 de març de 2010

Hilari Moreno i Castelló
President
Federació Catalana d’Espeleologia

David Sarró Riu
Secretari
Federació Catalana d’Espeleologia
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