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TTÍÍTTOOLL  II  

DDiissppoossiicciioonnss  ggeenneerraallss  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  II  
  
AArrtt..  11    
LLaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee  ((aa  ppaarrttiirr  dd''aarraa  FFCCMM)),,  ccoonnssttiittuuïïddaa  eell  1199  ddee  ddeesseemmbbrree  ddee  
11994444,,  ééss  uunnaa  eennttiittaatt  pprriivvaaddaa  dd’’iinntteerrèèss  ppúúbblliicc  ii  ssoocciiaall  ddeeddiiccaaddaa  aa  llaa  pprroommoocciióó,,  llaa  ggeessttiióó  ii  llaa  
ccoooorrddiinnaacciióó  ddee  llaa  pprraaccttiiccaa  ddeell  mmoottoocciicclliissmmee  rreeccoonneegguutt  ddiinnss  ll’’ààmmbbiitt  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  qquuee  ggaauuddeeiixx  ddee  
ppeerrssoonnaalliittaatt  jjuurrííddiiccaa  ii  ccaappaacciittaatt  dd''oobbrraarr  pplleennaa  ppeerr  aall  ccoommpplliimmeenntt  ddee  lleess  sseevveess  ffiinnaalliittaattss,,  lleess  qquuaallss  
ssóónn  sseennssee  àànniimm  ddee  lluuccrree,,  ii  ddee  dduurraaddaa  iinnddeeffiinniiddaa..  
LLaa  FFCCMM  eessttàà  ccoonnssttiittuuïïddaa  ppeerr  aassssoocciiaacciioonnss,,  cclluubbss,,  aaggrruuppaacciioonnss  eessppoorrttiivveess,,  eessppoorrttiisstteess  ii  ooffiicciiaallss  ddee  
pprroovveess,,  dd''aaccoorrdd  aammbb  eellss  sseeuuss  eessttaattuuttss..  
CCoorrrreessppoonn  aa  llaa  FFCCMM  llaa  pprroommoocciióó,,  ggeessttiióó  ii  ccoooorrddiinnaacciióó  ddee  llaa  pprrààccttiiccaa  ddeell  mmoottoocciicclliissmmee  eessppoorrttiiuu  eenn  
ttootteess  lleess  sseevveess  ddiisscciipplliinneess..  
  
LLaa  FFeeddeerraacciióó  ffoommeennttaarràà  llaa  iigguuaallttaatt  eennttrree  hhoommeess  ii  ddoonneess  eenn  llaa  pprrààccttiiccaa  ddee  lleess  ddiiffeerreennttss  
mmooddaalliittaattss  eessppoorrttiivveess  ii  eenn  llaa  pprròòppiiaa  ggeessttiióó  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó..  CCoorrrreessppoonnddrràà  aa  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  
ll’’eellaabboorraacciióó,,  aapprroovvaacciióó  ii  eexxeeccuucciióó  ddee  ppllaannss  eessppeecciiaallss  qquuee  ggaarraanntteeiixxiinn  llaa  iigguuaallttaatt  rreeaall  ii  eeffeeccttiivvaa  ddee  
ddoonneess  ii  hhoommeess..  
  
AArrtt..  22    
LLaa  FFCCMM  eess  rreeggeeiixx  ppeerr  llaa  LLlleeii  88//11998888,,  ddee  77  dd''aabbrriill,,  ddee  ll''eessppoorrtt  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  ppeell  DDeeccrreett  5588//22001100,,  
ddee  44  ddee  mmaaiigg  ii  ppeell  DDeeccrreett  5555//22001122,,  ddee  2299  ddee  mmaaiigg  ii  ddiissppoossiicciioonnss  qquuee  eell  ddeesspplleegguuiinn,,  ppeellss  sseeuuss  
EEssttaattuuttss  ii  rreeggllaammeennttss  eessppeeccííffiiccss  ii  ppeellss  aaccoorrddss  vvààlliiddaammeenntt  aaddooppttaattss  ppeerr  ll''AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  ii  
aallttrreess  òòrrggaannss  ccoommppeetteennttss..  
  
AArrtt..  33  
LLaa  FFCCMM  aallss  eeffeecctteess  ddee  llaa  sseevvaa  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  ll''aaccttiivviittaatt  eessppoorrttiivvaa  ddee  ccaarrààcctteerr  ooffiicciiaall  dd''ààmmbbiitt  
eessttaattaall,,  hhaa  ddee  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddee  llaa  ""RReeaall  FFeeddeerraacciióónn  MMoottoocciicclliissttaa  EEssppaaññoollaa""  ((aa  ppaarrttiirr  dd''aarraa  RRFFMMEE))..  
LLaa  FFCCMM  rreepprreesseennttaa  aa  llaa  RRFFMMEE,,  eenn  ccaarrààcctteerr  eexxcclluussiiuu,,  eenn  eell  tteerrrriittoorrii  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  
LLeess  nnoorrmmeess  ii  eellss  rreeggllaammeennttss  ddee  llaa  RRFFMMEE  nnoommééss  ssóónn  aapplliiccaabblleess  aa  llaa  FFCCMM  ii,,  ssii  eessccaauu,,  aallss  sseeuuss  
mmeemmbbrreess  aaffiilliiaattss,,  aammbb  mmaattèèrriiaa  ccoommppeettiittiivvaa  ii  ddiisscciipplliinnaarriiaa,,  qquuaann  aaccttuuiinn  eenn  ccoommppeettiicciioonnss  ooffiicciiaallss  
dd''ààmmbbiitt  eessttaattaall..  
  
AArrtt..  44  
SSeennss  ppeerrjjuuddiiccii  ddee  llaa  sseevvaa  ccoooorrddiinnaacciióó  aammbb  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt,,  ccoorrrreessppoonn  aa  llaa  FFCCMM  
lleess  ffuunncciioonnss  sseeggüüeennttss::  
  
aa))  PPllaanniiffiiccaarr,,  pprroommoouurree,,  ddiirriiggiirr,,  rreegguullaarr,,  ccoooorrddiinnaarr,,  oorrggaanniittzzaarr  ii  eennccaarrrreeggaarr--ssee  ddee  llaa  ttuutteellaa  ddee  lleess  
aaccttiivviittaattss  mmoottoocciicclliisstteess  eenn  lleess  sseevveess  ddiisscciipplliinneess  ii  eessppeecciiaalliittaattss  eessppoorrttiivveess  ii  ddee  lllleeuurree  aa  CCaattaalluunnyyaa..  
bb))  QQuuaalliiffiiccaarr  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  eessppoorrttiivveess  ooffiicciiaallss  ddee  mmoottoocciicclliissmmee  aa  CCaattaalluunnyyaa..  
cc))  OOrrggaanniittzzaarr  oo  eennccaarrrreeggaarr--ssee  ddee  llaa  ttuutteellaa  ddee  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  ooffiicciiaallss  ddee  mmoottoocciicclliissmmee  ddee  
ccaarrààcctteerr  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  nnaacciioonnaall  oo  eennttrree  aauuttoonnoommiieess  qquuee  ttiinngguuiinn  lllloocc  aa    CCaattaalluunnyyaa..  
dd))  EEnnccaarrrreeggaarr--ssee  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióó  eessppeeccííffiiccaa  ddeellss  ttèèccnniiccss  ddee  ll''eessppoorrtt  ddeell  mmoottoocciicclliissmmee,,  ffoommeennttaanntt  
eell  CCooll..lleeggii  CCaattaalláá  ddee  CCaarrrreeccss  OOffiicciiaallss  ddee  MMoottoocciicclliissmmee,,  jjaa  eexxiisstteenntt,,  oo  ccrreeaanntt--ssee  ddee  nnoouuss  ssii  ffoorraa  
nneecceessssaarrii,,    dd''aaccoorrdd  aammbb  ll''EEssccoollaa  CCaattaallaannaa  ddee  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt..  
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ee))  PPrreevveeuurree,,  ccoonnttrroollaarr  ii  ssaanncciioonnaarr  ll''úúss  ddee  ssuubbssttàànncciieess  ii  ggrruuppss  ffaarrmmaaccoollòòggiiccss  pprroohhiibbiittss  ii  mmèèttooddeess  
nnoo  aaddmmeessooss  eenn  ll''eessppoorrtt,,  eenn  ccooll..llaabboorraacciióó  aammbb  eellss  òòrrggaannss  ccoommppeetteennttss  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt..  
ff))  LLaa  pprreevveenncciióó,,  ccoonnttrrooll  ii  rreepprreessssiióó  ddee  llaa  vviioollèènncciiaa,,  ii  ddee  llaa  ddiissccrriimmiinnaacciióó  ppeerr  rraaóó  ddee  sseexxee  eenn  
ll’’eessppoorrtt..  
gg))  EExxeerrcciirr  llaa  ppootteessttaatt  ccoommppeettiittiivvaa  ii  ddiisscciipplliinnààrriiaa  ssoobbrree  ttootteess  lleess  ppeerrssoonneess  ffííssiiqquueess  ii//oo  jjuurrííddiiqquueess  
qquuee  ccoonnffiigguurreenn  ll''eennss  ffeeddeerraattiiuu..  
hh))  SSoottmmeettrree  aa  ttrrààmmiitt  ddee  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt  llaa  iinnccoorrppoorraacciióó  dd''uunnaa  ddiisscciipplliinnaa  oo  
eessppeecciiaalliittaatt  eessppoorrttiivvaa  ddiinnss  llaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee..  
ii))  PPrroommoouurree  eell  ffoommeenntt  ii  ll''oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  ccoommppeettiicciioonnss  ii  aallttrreess  aaccttiivviittaattss  eessppoorrttiivveess  eennttrree  lleess  
ccoommuunniittaattss  aauuttòònnoommeess  oo  aammbb  ppaaïïssooss  ddee  ll''ààmmbbiitt  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  ii  eennccaarrrreeggaarr--ssee  ddee  ll''eelleecccciióó  ddeellss  
eessppoorrttiisstteess,,  ttèèccnniiccss  ii  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa  qquuee  hhaann  ddee  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddee  lleess  sseelleecccciioonnss  ccaattaallaanneess  ddee  llaa  
ddiisscciipplliinnaa  ccoorrrreessppoonneenntt,,  aaiixxíí  ccoomm  ddee  llaa  pprreeppaarraacciióó  nneecceessssààrriiaa,,  dd''aaccoorrdd  aammbb  eell  qquuee  eessttaabblleeiixxeenn  eellss  
aarrttiicclleess  2255..11  ii  2255..22  ddee  llaa  LLlleeii  88//11998888,,  ddee  ll''eessppoorrtt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ii  eenn  aaqquueessttss  eessttaattuuttss..  
jj))  IImmppuullssaarr,,  ppllaanniiffiiccaarr  ii  ccoonnttrroollaarr,,  eenn  ccoooorrddiinnaacciióó  aammbb  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt,,  ll''eessppoorrtt  
dd''èèlliittee  ii  dd''aalltt  nniivveellll,,  ii  vveettllllaarr  ppeerr  llaa  ffoorrmmaacciióó  iinntteeggrraall  ii  eell  mmiilllloorraammeenntt  eessppoorrttiiuu  ccoonnttiinnuuaatt  ddeellss  
eessppoorrttiisstteess..  
kk))  AAccttuuaarr  eenn  ccoooorrddiinnaacciióó  ii  ccooll..llaabboorraacciióó  pplleenneess  aammbb  llaa  RRFFMMEE  ii,,  ssii  ss''eessccaauu,,  aammbb  eellss  òòrrggaannss  
eessppoorrttiiuuss  ddee  ll''AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ddee  ll''EEssttaatt,,  eenn  ll''oorrggaanniittzzaacciióó  oo  ttuutteellaa  ddee  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  ii  
aaccttiivviittaattss  ooffiicciiaallss  dd''ààmmbbiitt  eessttaattaall  ii  iinntteerrnnaacciioonnaall  qquuee  ttiinngguuiinn  lllloocc  aall  tteerrrriittoorrii  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  
ll))  CCrreeaarr  eessccoolleess  ddiinnss    llaa  FFCCMM  ppeerr  aa  llaa  ffoorrmmaacciióó  ddeellss  eessppoorrttiisstteess,,  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa  ii  aallttrreess,,  ii//oo  
ccoommiittèèss  ttèèccnniiccss  qquuee  eellss  aaggrruuppiinn,,  ii  ttaammbbéé  òòrrggaannss  eessppeeccííffiiccss  ppeerr  aallss  cclluubbss  qquuee  ppaarrttiicciippiinn  eenn  
ccoommppeettiicciioonnss  ffeeddeerraaddeess  aammbb  eessppoorrttiisstteess  pprrooffeessssiioonnaallss..  
mm))  LLlliiuurraarr  lleess  lllliiccèènncciieess  eessppoorrttiivveess  ppeerr  ppooddeerr  ppaarrttiicciippaarr  eenn  aaccttiivviittaattss  oo  ccoommppeettiicciioonnss  ooffiicciiaallss  ddiinnss  
ll''ààmmbbiitt  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  lleess  qquuaallss  ttaammbbéé  hhaabbiilliittaarraann  ppeerr  aa  lleess  aaccttiivviittaattss  oo  ccoommppeettiicciioonnss  ooffiicciiaallss  
dd''ààmmbbiitt  eessttaattaall  qquuaann  eess  ccoommpplleeiixxeenn  eellss  rreeqquuiissiittss  eessttaabblleerrttss  lleeggaallmmeenntt..  
nn))  VVeettllllaarr  ppeell  ccoommpplliimmeenntt  ii  llaa  iinntteerrpprreettaacciióó  ccoorrrreecctteess  ddee  lleess  rreeggllaammeennttaacciioonnss  ii  nnoorrmmeess  ttèèccnniiqquueess  
vviiggeennttss  rreegguullaaddoorreess  ddee  lleess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  ddee  lleess  iinnssttaall..llaacciioonnss,,  eellss  eelleemmeennttss  eessppoorrttiiuuss  ii  aallttrreess  
qqüüeessttiioonnss  qquuee  aaffeeccttiinn  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  ffeeddeerraaddeess..  
oo))  EEnn  ggeenneerraall,,  ddiissppoossaarr  eell  qquuee  ccoonnvviinngguuii  ppeerr  aa  llaa  mmiilllloorraa  ddee  llaa  pprrààccttiiccaa  ddeell  mmoottoocciicclliissmmee  eessppoorrttiiuu  
ii  ddee  lllleeuurree  ii  pprrooppoossaarr  lleess  iinnccoorrppoorraacciióónnss  ddee  ddiisscciipplliinneess  oo  eessppeecciiaalliittaattss  eessppoorrttiivveess  ddiinnss  llaa  pprrooppiiaa  
ffeeddeerraacciióó..  
pp))  EEll  ccoonnttrrooll  eenn  pprriimmeerraa  iinnssttàànncciiaa,,  ddeellss  pprroocceessssooss  eelleeccttoorraallss  ddee  llaa  pprrooppiiaa  ffeeddeerraacciióó..  
qq))  LL’’eexxeeccuucciióó  ddee  lleess  rreessoolluucciioonnss  ddeell  TTrriibbuunnaall  CCaattaallàà  ddee  ll’’EEssppoorrtt..  
    
AArrtt..  55  
EEll  ccaattaallàà,,  ccoomm  lllleenngguuaa  pprròòppiiaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  hhoo  ééss  ttaammbbéé  ddee  llaa  FFCCMM..  
  
AArrtt..  66  
LLaa  FFCCMM  ttéé  eell  sseeuu  ddoommiicciillii  ssoocciiaall  aa  BBaarrcceelloonnaa,,  ccaarrrreerr  EEnnrriicc  GGrraannaaddooss,,  111122,,  aammbb  ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  
ccaannvviiaarr  ddee  ddoommiicciillii,,  ddiinnttrree  ddeell  tteerrrriittoorrii  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  mmiittjjaannççaanntt  aaccoorrdd  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall..  
  
AArrtt..  77  
LLaa  mmooddaalliittaatt  dd''aaqquueessttaa  FFCCMM  ééss  eell  mmoottoocciicclliissmmee..  
LLeess  ddiisscciipplliinneess  ssóónn  lleess  sseeggüüeennttss::  
  
  --  MMoottoo--CCrroossss  
  --  VVeelloocciittaatt  
  --  TTrriiaall  
                        --  EEnndduurroo      
                        --  QQuuaaddss  
                        --  MMoottooss  ddee  nneeuu  
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CCaaddaassccuunnaa  ddee  lleess  ddiisscciipplliinneess  ttiinnddrràà  lleess  eessppeecciiaalliittaattss  ii  pprroovveess  qquuee  eess  ddeetteerrmmiinniinn  eenn  eellss  sseeuuss  
rreeggllaammeennttss  eessppeeccííffiiccss..  
AAmmbb  ll''aapprroovvaacciióó  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  ii  ppoosstteerriioorr  rraattiiffiiccaacciióó  ddee  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  
ll’’EEssppoorrtt,,  llaa  FFCCMM  ppooddrràà  aaccoolllliirr  qquuaallsseevvooll  ddiisscciipplliinnaa  eessppoorrttiivvaa,,  qquuee  ttiinngguuii  ccoomm  aa  bbaassee  llaa  
mmoottoocciicclleettaa,,  ddee  ddooss,,  ttrreess,,  oo  qquuaattrree  rrooddeess,,  eerruugguueess  oo  lllliissccaaddoorrss  aammbb  pprrooppuullssiióó  aa  mmoottoorr  ddee  
qquuaallsseevvooll  eessppèècciiee,,  ssoobbrree  tteerrrraa,,  aassffaalltt  oo  qquuaallsseevvooll  aallttrree  ssuuppeerrffíícciiee..  
  
AArrtt..  88  
LLaa  FFCCMM  ppooddrràà  ddeesseennvvoolluuppaarr  aaccttiivviittaattss  ccoonnjjuunntteess  aammbb  ccoooorrddiinnaacciióó  aammbb  aallttrreess  eennttiittaattss..  
  
  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIII  
CCoommppeettiicciioonnss,,  ccoonncceeppttee  ii  ccllaasssseess..  LLlliiccèènncciieess  

  
AArrtt..  99  
SS´́eennttéénn  ppeerr  ccoommppeettiicciióó  eessppoorrttiivvaa,,  llaa  pprroovvaa  oo  eell  ccoonnjjuunntt  ddee  pprroovveess  oorrggaanniittzzaaddeess  hhaabbiittuuaallmmeenntt  
ppeerr  uunnaa  eennttiittaatt  eessppoorrttiivvaa  lleeggaallmmeenntt  rreeccoonneegguuddaa,,  dd´́aaccoorrdd  aammbb  uunn  ccoonnjjuunntt  ddee  rreegglleess  oo  nnoorrmmeess  
ccoonnccrreetteess  eemmaannaaddeess  ddeellss  òòrrggaannss  eessppoorrttiiuuss  ccoommppeetteennttss  ii  aacccceeppttaaddeess  lllliiuurreemmeenntt  ppeellss  ppaarrttiicciippaannttss..  
SSóónn  ccoommppeettiicciioonnss  ddee  ccaarrààcctteerr  ffeeddeerraatt  lleess  pprroommoogguuddeess,,  oorrggaanniittzzaaddeess  oo  ttuutteellaaddeess  ppeerr  llaa  FFCCMM..  
AAqquueesstteess  ccoommppeettiicciioonnss  ppooddeenn  sseerr  dd´́ààmmbbiitt  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  eessttaattaall,,  eennttrree  aauuttoonnoommiieess,,  ccaattaallàà,,  
ccoommaarrccaall,,  llooccaall  oo  ddee  cclluubbss,,  aammbb  ppaarrttiicciippaacciióó  dd´́eessppoorrttiisstteess  pprrooffeessssiioonnaallss  oo  aaffeecccciioonnaattss..  
LLaa  FFCCMM  oo  ll´́eennttiittaatt  oorrggaanniittzzaaddoorraa  ccoorrrreessppoonneenntt  hhaauurraann  ddee  ccoommuunniiccaarr  aa  ll´́AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  
ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  eell  lllloocc,,  eell  ddiiaa  ii  ll´́hhoorraa  ddee  ll´́eessddeevveenniimmeenntt  oo  llaa  ccoommppeettiicciióó  eessppoorrttiivvaa  qquuaann  hhii  
ppaarrttiicciippii  llaa  sseelleecccciióó  ccaattaallaannaa  ccoorrrreessppoonneenntt..  
ÉÉss  ccoommppeettèènncciiaa  ddee  llaa  FFCCMM  ll´́eelleecccciióó  ddeellss  eessppoorrttiisstteess  qquuee  hhaann  dd´́iinntteeggrraarr  lleess  sseelleecccciioonnss  nnaacciioonnaallss  
ddee  CCaattaalluunnyyaa;;  ii  ééss  oobblliiggaacciióó  ddeellss  cclluubbss  eessppoorrttiiuuss  ffeeddeerraattss  aallss  qquuaallss  aaqquueellllss  ppeerrttaannyyiinn  ffaacciilliittaarr  
ll´́aassssiissttèènncciiaa  aa  lleess  ccoonnvvooccaattòòrriieess  qquuee  ttiinngguuiinn  lllloocc  ppeerr  aa  llaa  pprreeppaarraacciióó  ii  ppaarrttiicciippaacciióó  ddee  lleess  
sseelleecccciioonnss  ccaattaallaanneess  eenn  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  pprrooggrraammaaddeess..  
LL´́AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ccooooppeerraarràà  aammbb  lleess  ffeeddeerraacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ccaattaallaanneess,,  
ii  ffaacciilliittaarràà  aasssseessssoorraammeenntt  ii  ssuuppoorrtt  ttèèccnniicc  ppeerr  aa  llaa  pprreeppaarraacciióó  ii  eell  mmiilllloorraammeenntt  eessppoorrttiiuu  ddeellss  
eessppoorrttiisstteess  sseelleecccciioonnaattss..  
TToottaa  aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  eessppoorrttiivvaa,,  oobblliiggaa  ll´́eennttiittaatt  oorrggaanniittzzaaddoorraa,,  aa  llaa  ccoonncceerrttaacciióó  pprrèèvviiaa  
dd´́uunnaa  mmooddaalliittaatt  eessppeeccííffiiccaa  dd´́aasssseegguurraannççaa  qquuee  ccoobbrreeiixxii  eellss  eevveennttuuaallss  ddaannyyss  ii  eellss  ppeerrjjuuddiicciiss  
ooccaassiioonnaattss  aa  tteerrcceerrss  aammbb  mmoottiiuu  ddee  llaa  sseevvaa  cceelleebbrraacciióó..  
  
AArrtt..  1100  

11..  LLaa  FFCCMM  ppoott  oorrggaanniittzzaarr  aaccttiivviittaattss  ddee  ccaarrààcctteerr  ccoommppeettiittiiuu  ii  ddee  ccaarrààcctteerr  rreeccrreeaattiiuu    ii//oo  ddee  
lllleeuurree..  

22..  LLeess  ccoommppeettiicciioonnss  qquuee  llaa  FFCCMM  ppoott  oorrggaanniittzzaarr  eess  ddiivviiddeeiixxeenn  eenn::  
aa))  CCoommppeettiicciioonnss  OOffiicciiaallss  
bb))  CCoommppeettiicciioonnss  NNoo  OOffiicciiaallss  
cc))  CCoommppeettiicciioonnss  mmiixxtteess  

33..  TTeenneenn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióó  ddee  ccoommppeettiicciioonnss  ffeeddeerraaddeess  ooffiicciiaallss  lleess  qquuee  llaa  FFCCMM  qquuaalliiffiiqquuii  ccoomm  aa  
ttaallss  mmiittjjaannççaanntt  llaa  sseevvaa  iinncclluussiióó  eenn  eell  ccaalleennddaarrii  ooffiicciiaall..  EEnn  aaqquueesstteess  ccoommppeettiicciioonnss  nnoommééss  
ppooddeenn  ppaarrttiicciippaarr  aammbb  pplleenniittuudd  ddee  ddrreettss  eellss  eessppoorrttiisstteess  aammbb  llaa  lllliiccèènncciiaa  ttrraammiittaaddaa  ppeerr  llaa  
FFCCMM..  TTaammbbéé  hhii  ppooddeenn  ppaarrttiicciippaarr,,  sseennssee  llaa  ttoottaalliittaatt  ddeellss  ddrreettss,,  eessppoorrttiisstteess  aammbb  lllliiccèènncciiaa  
dd’’uunnaa  aallttrraa  ffeeddeerraacciióó,,  sseemmpprree  qquuee  hhoo  aauuttoorriittzzii  llaa  FFCCMM..  
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AArrtt..1111  

11..  LLaa  FFCCMM  ééss  ll’’úúnniiccaa  eennttiittaatt  ffaaccuullttaaddaa  ppeerr  oorrddeennaarr,,  qquuaalliiffiiccaarr  ii  aauuttoorriittzzaarr  ccoommppeettiicciioonnss  ddee  
mmoottoocciicclliissmmee  eessppoorrttiiuu  ii  aattoorrggaarr  eellss  ccoorrrreessppoonneennttss  ttííttoollss  ooffiicciiaallss,,  sseemmpprree  qquuee  nnoo  
uullttrraappaassssiinn  eell  sseeuu  ààmmbbiitt  tteerrrriittoorriiaall..  

22..  NNoo  eess  ppooddeenn  ccoonncceeddiirr  ttííttoollss  ooffiicciiaallss  ssii  nnoo  ééss  ccoomm  aa  rreessuullttaatt  dd’’uunnaa  ccoommppeettiicciióó  ooffiicciiaall..  
33..  LL’’oorrggaanniittzzaacciióó  mmaatteerriiaall  ddee  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  ooffiicciiaallss  llaa  ppoott  rreeaalliittzzaarr  qquuaallsseevvooll  ppeerrssoonnaa  

ffííssiiccaa  oo  jjuurrííddiiccaa,,  ppúúbblliiccaa  oo  pprriivvaaddaa  aaffiilliiaaddaa  aa  llaa  FFCCMM,,  pprrèèvviiaa  ll’’aauuttoorriittzzaacciióó  ddee  llaa  FFCCMM..  
  
AArrtt..1122  
LLaa  FFCCMM  ppoott  iinncclloouurree  eenn  eellss  sseeuuss  ccaalleennddaarriiss  ggeenneerraallss  qquuaallsseevvooll  aallttrraa  ccoommppeettiicciióó,,  ooffiicciiaall  oo  nnoo,,  qquuee  
ss’’hhaaggii  ddee  cceelleebbrraarr  aall  sseeuu  ààmmbbiitt  tteerrrriittoorriiaall..  SSeennssee  ppeerrjjuuddiiccii  dd’’aaiixxòò,,  llaa  FFCCMM  hhaa  ddee  ddiissppoossaarr  dd’’uunn  
ccaalleennddaarrii  eessppeecciiffiicc  ppeerr  aa  lleess  sseevveess  ccoommppeettiicciioonnss  ooffiicciiaallss..  
  
AArrtt..1133  

11..  LLaa  FFCCMM  ppoott  aauuttoorriittzzaarr,,  ssii  ss’’eessccaauu,,  eenn  eell  tteerrmmiinnii  iimmpprroorrrrooggaabbllee  ddee  1100  ddiieess,,  llaa  cceelleebbrraacciióó  
ddee  ccoommppeettiicciioonnss  oo  pprroovveess  ooffiicciiaallss  ii  nnoo  ooffiicciiaallss,,  ssuubbjjeecctteess  aa  aauuttoorriittzzaacciióó..  AAqquueesstt  tteerrmmiinnii  
eess  ccoommppuuttaa  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ddiiaa  sseeggüüeenntt  aa  llaa  rreecceeppcciióó  ddee  llaa  ssooll--lliicciittuudd..  

22..  SSii  eenn  eell  tteerrmmiinnii  iinnddiiccaatt  llaa  FFCCMM  nnoo  nnoottiiffiiccaa  llaa  rreessoolluucciióó,,  ss’’eennttéénn  qquuee  ll’’aauuttoorriittzzaacciióó  ssooll--
lliicciittaaddaa  ss’’hhaa  aattoorrggaatt..  

  
AArrtt..1144  

11..  LLaa  FFCCMM  ppoott  oorrggaanniittzzaarr  ii  aauuttoorriittzzaarr  ccoommppeettiicciioonnss  mmiixxtteess  aammbb  eessppoorrttiisstteess  ddee  llaa  
sseevvaa  ffeeddeerraacciióó  ii  aammbb  eessppoorrttiisstteess  qquuee  eenn  ssóónn  aalliieennss//eess..  

22..  AAqquueesstteess  ccoommppeettiicciioonnss  ppooddeenn  rreevveessttiirr  eell  ccaarrààcctteerr  ddee  ccoommppeettiicciioonnss  ooffiicciiaallss  
pprròòppiieess  ppeell  qquuee  ffaa  aa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ddeellss  sseeuuss  eessppoorrttiisstteess  ffeeddeerraattss,,  qquuee  ssóónn  eellss  ii  qquuii  
tteenneenn  ddrreett  aa  ll’’oobbtteenncciióó  ddee  ttííttoollss  ooffiicciiaallss..  

33..  RReessppeeccttaa  aa  llaa  rreessttaa  ddee  ppaarrttiicciippaannttss,,  llaa  FFCCMM  eexxeerrcceeiixx,,  mmiittjjaannççaanntt  eellss  ooffiicciiaallss,,  llaa  
ffaaccuullttaatt  ddee  ddiirreecccciióó  ii  ccoonnttrrooll  ddee  lleess  ccoommppeettiicciioonnss,,  ppeerròò  nnoo  ttéé  ttoottaa    llaa  ppootteessttaatt  
ddiisscciipplliinnààrriiaa  qquuee  vvaa  mmééss  eennllllàà  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  ccoommppeettiicciióó..  

  
AArrtt..1155  
LLaa  ddeennoommiinnaacciióó  ddee  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  nnoo  ooffiicciiaallss  qquuee  eess  ddeesseennvvoolluuppeenn  aa  CCaattaalluunnyyaa  nnoo  ppoott  sseerr  
iiddèènnttiiccaa  aa  lleess  uuttiilliittzzaaddeess  eenn  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  ooffiicciiaallss  oorrggaanniittzzaaddeess  ppeerr  llaa  FFCCMM,,  nnii  ttaann  ssiimmiillaarr  qquuee  
ppuugguuii  iinndduuiirr  aa  eerrrroorr  oo  ccoonnffuussiióó  aammbb  aaqquueesstteess..  
  
AArrtt..  1166  

11..  LLeess  ccoommppeettiicciioonnss  hhaann  dd’’eessttaarr  oobbeerrtteess  aa  ttootteess  lleess  ppeerrssoonneess  ffííssiiqquueess  ii  jjuurrííddiiqquueess  
aammbb  llaa  lllliiccéénncciiaa  ffeeddeerraattiivvaa  ccoorrrreessppoonneenntt,,  ii  nnoo  ss’’aaddmmeetteenn  ddiissccrriimmiinnaacciioonnss  ddee  ccaapp  
mmeennaa..  NNoommééss  eess  ppooddeenn  eessttaabblliirr  ddiiffeerrèènncciieess  ddeerriivvaaddeess  ddee  lleess  ccoonnddiicciioonnss  ffiissiiqquueess  
oo  ttèèccnniiqquueess  ii  eessppoorrttiivveess  ddeellss  ii  ddee  lleess  ppaarrttiicciippaannttss..  

22..  LLeess  lliimmiittaacciioonnss  eessttaattuuttààrriieess  oo  rreeggllaammeennttààrriieess  ddee  llaa  FFCCMM  ppeerr  aa  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  
dd’’eessttrraannggeerrss  ii  eessttrraannggeerreess  eenn  ccoommppeettiicciioonnss  eessppppoorrttiivveess  hhaa  ddee  sseerr  rreessppeeccttuuoossaa  
aammbb  ll’’oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  eenn  mmaattéérriiaa  dd’’eessttrraannggeerriiaa..  AAiixxíí  mmaatteeiixx,,  llaa  FFCCMM  hhaa  ddee  
vveettllllaarr  ppeerr  ll’’eessppeecciiaall  pprrootteecccciióó  ddeellss  eessttrraannggeerrss  mmeennoorrss  dd’’eeddaatt  ffeenntt  ppoossssiibbllee  eenn  
ttoott  mmoommeenntt  llaa  sseevvaa  iinntteeggrraacciióó  ssoocciiaall  aa  ttrraavvééss  ddee  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  eessppoorrttiivveess..  

33..  TTeenneenn  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióó  dd’’eessppoorrttiisstteess  ccaattaallaannss,,  aa  eeffeecctteess  ddee  llaa  ccoommppeettiicciióó  ooffiicciiaall  
ddee  llaa  FFCCMM,,  eellss  nnaassccuuttss  aa  CCaattaalluunnyyaa  ii  eellss  qquuee  hhaaggiinn  aaddqquuiirriitt  eell  vveeiinnaattggee  
aaddmmiinniissttrraattiiuu  eenn  aaqquueesstt  tteerrrriittoorrii,,  ii  qquuee  ll’’aaccrreeddiittiinn  dd’’aaccoorrdd  aammbb  lleess  nnoorrmmeess  
ggeenneerraallss  aapplliiccaabblleess..  
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AArrtt..1177  

11..  SSóónn  ccoommppeettiicciioonnss  ddee  ccaarrààcctteerr  ffeeddeerraatt  lleess  pprroommoogguuddeess,,  oorrggaanniittzzaaddeess  oo  ttuutteellaaddeess  
ppeerr  llaa  FFCCMM..  AAqquueesstteess  ccoommppeettiicciioonnss  ppooddeenn  sseerr  dd’’ààmmbbiitt  iinntteerrnnaacciioonnaall,,  eessttaattaall,,  
eennttrree  aauuttoonnoommiieess,,  ccaattaallàà,,  ccoommaarrccaall,,  llooccaall,,  ddee  cclluubbss,,  aammbb  ppaarrttiicciippaacciióó  
dd’’eessppoorrttiisstteess  pprrooffeessssiioonnaallss  oo  aaffeecccciioonnaattss..  

22..  SSóónn  ccoommppeettiicciioonnss  nnoo  ffeeddeerraaddeess  lleess  qquuee  pprroommoouu  oo  oorrggaanniittzzaa  qquuaallsseevvooll  eennttiittaatt  
lleeggaallmmeenntt  rreeccoonneegguuddaa,,  lleess  qquuaallss  ttiinnddrraann  eell  ccaarrààcctteerr  dd’’hhoommoollooggaaddeess  ssii  
pprrèèvviiaammeenntt  hhaann  eessttaatt  aacccceeppttaaddeess  ppeerr  llaa  FFCCMM..  

33..  TTootteess  lleess  ccoommppeettiicciioonnss,,  ffeeddeerraaddeess  oo  nnoo,,  ggaauuddeeiixxeenn  ddee  ll’’ooffiicciiaalliittaatt  ddeerriivvaaddaa  ddee  llaa  
lleeggiittiimmaacciióó  ddee  lleess  eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  pprroommoottoorreess  oo  oorrggaanniittzzaaddoorreess..  

44..  TToottaa  aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  eessppoorrttiivvaa  ffeeddeerraaddaa  oo  nnoo  ffeeddeerraaddaa  hhoommoollooggaaddaa  ii  
aacccceeppttaaddaa  ppeerr  llaa  FFCCMM,,  oobblliiggaa  aa  llaa  ppeerrssoonnaa  ffííssiiccaa  oo  jjuurrííddiiccaa  oorrggaanniittzzaaddoorraa  aa  
ssuubbssccrriiuurree,,  mmiittjjaannççaanntt  llaa  FFCCMM,,  uunn  ccoonnttrraaccttee  dd’’aasssseegguurraannççaa  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  
cciivviill  qquuee  ccoobbrreeiixxii  eell  rriisscc  ddee  ll’’aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  eessppoorrttiivvaa  ddaavvaanntt  tteerrcceerreess  
ppeerrssoonneess  aammbb  uunnss  ccaappiittaallss  mmíínniimmss  ppeerr  ssiinniissttrree  ii  ppeerr  vvííccttiimmaa  aaddeeqquuaattss  aall  tteemmppss  
ddee  llaa  ssuubbssccrriippcciióó  ddee  ll’’aasssseegguurraannççaa  iiaa  lleess  nnoorrmmaattiivveess  vviiggeennttss..  

  
AArrtt..1188  

11..  PPeerr  ppooddeerr  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ccoommppeettiicciioonnss  oo  pprroovveess  ffeeddeerraaddeess  ddee  ll’’ààmmbbiitt  aauuttoonnòòmmiicc  
ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  ttoottss  eellss  eessppoorrttiisstteess  ii  eellss  ooffiicciiaallss  hhaann  ddee  ddiissppoossaarr  ddee  llaa  lllliiccèènncciiaa  
ffeeddeerraattiivvaa  ccoorrrreessppoonneenntt  eexxppeeddiiddaa  ppeerr  llaa  FFCCMM  sseeggoonnss  eellss  rreeqquuiissiittss  ii  ccoonnddiicciioonnss  
lleeggaallmmeenntt  eessttaabblleerrtteess..  

NNoo  oobbssttaanntt,,  llaa  FFCCMM  ppooddrràà  aauuttoorriittzzaarr  ttaammbbéé  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  aallss  ppoosssseeïïddoorrss  dd’’uunnaa  lllliiccèènncciiaa  
ffeeddeerraattiivvaa  eexxppeeddiiddaa  ppeerr  uunn  aallttrree  ffeeddeerraacciióó  eessppoorrttiivvaa  mmoottoocciicclliissttaa..  
  

11..  LLeess  lllliiccèènncciieess  ddee  llaa  FFCCMM  ccoonnttiinnddrraann  eellss  ccoonncceepptteess  eeccoonnòòmmiiccss  eessggüüeennttss::  
aa))  LL’’aasssseegguurraannççaa  oobblliiggaattòòrriiaa..  
bb))  LLaa  qquuoottaa  ccoorrrreessppoonneenntt  aa  llaa  FFCCMM..  
cc))  LLaa  qquuoottaa  ccoorrrreessppoonneenntt  aa  llaa  RRFFMMEE,,  ssii  ss’’eessccaauu..  

22..  LLeess  lllliiccèènncciieess  ffeeddeerraattiivveess  ccaattaallaanneess  qquuee  eessttiigguuiinn  hhaabbiilliittaaddeess  ppeerr  aa  llaa    ppaarrttiicciippaacciióó  
eenn  aaccttiivviittaattss  oo  ccoommppeettiicciioonnss  eessppoorrttiivveess  ooffiicciiaallss  dd’’ààmmbbiitt  eessttaattaall  ccoonnttiinnddrraann  llaa  
qquuoottaa  ccoorrrreessppoonneenntt  aa  llaa  RRFFMMEE..  

33..  AAqquueessttaa  lllliiccèènncciiaa  sseerràà  úúnniiccaa  ii  iinnccooppoorraarràà  eenn  eell  sseeuu  tteexxtt  ll’’hhoommoollooggaacciióó  ppeerr  ppaarrtt  
ddee  llaa  RRFFMMEE..  

  
AArrtt..1199  
LLaa  FFCCMM,,  ppeerr  ppooddeerr  lllliiuurraarr  lleess  lllliiccèènncciieess  oo  ppeerr  ppooddeerr  aauuttoorriittzzaarr  llaa  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  ccoommppeettiicciioonnss  
eessppoorrttiivveess  ooffiicciiaallss  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  ppooddrraann  eexxiiggiirr  ccoomm  aa  rreeqquuiissiitt  pprreevvii  ii  iimmpprreesscciinnddiibbllee  qquuee  
ll''eessppoorrttiissttaa  ss''hhaaggii  ddee  ssoottmmeettrree  aa  uunn  rreeccoonneeiixxeemmeenntt  mmèèddiicc  dd''aappttiittuudd  ppeerr  aa  llaa  pprrààccttiiccaa  ddee  llaa  
ddiisscciipplliinnaa  ccoorrrreessppoonneenntt..  
TToottss  eellss  eessppoorrttiisstteess  aammbb  lllliiccèènncciiaa  ppeerr  ppaarrttiicciippaarr  eenn  ccoommppeettiicciioonnss  eessppoorrttiivveess  ooffiicciiaallss  ddee  CCaattaalluunnyyaa  
eessttaann  oobblliiggaattss  aa  ssoottmmeettrree''ss  aallss  ccoonnttrroollss  aannttiiddooppaattggee  eessttaabblleerrttss  dduurraanntt  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  oo  eenn  
ffuunncciióó  dd''aaqquueesstteess,,  aa  ppeettiicciióó  ddee  llaa  FFCCMM..  
  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIIIII  
PPrroocceeddiimmeenntt  ii  rreeqquuiissiittss  dd''aaddmmiissssiióó  oo  ppèèrrdduuaa  ddee  llaa  ccoonnddiicciióó  ddee  mmeemmbbrree::  ddeellss  cclluubbss,,  
aassssoocciiaacciioonnss  oo  aaggrruuppaacciioonnss  qquuee  ccoonnssttiittuueeiixxeenn  llaa  ffeeddeerraacciióó,,  eessppoorrttiisstteess,,  ttèèccnniiccss,,  ii  

ooffiicciiaallss  ddee  pprroovveess..  
  
AArrtt..  2200  
PPeerrqquuèè  eellss  CClluubbss  oo  aassssoocciiaacciioonnss  eessppoorrttiiuuss,,  oo  lleess  sseecccciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’eennttiittaattss  ddee  ccaaiirree  nnoo  
eessppoorrttiiuu,,  ppuugguuiinn  sseerr  mmeemmbbrree  aaffiilliiaattss  oo  aaddhheerriittss  ddee  llaa  FF..CC..MM..,,  hhaauurraann  ddee  tteenniirr  eellss  sseeuuss  eessttaattuuttss  oo  
rreeggllaammeennttss  ddee  ffuunncciioonnaammeenntt  iinntteerrnn  aaddaappttaattss  aa  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  ddiiccttaaddeess  ppeerr  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  
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CCaattaalluunnyyaa,,  ii  ss’’iinnssccrriiuurraann  oo  aaddssccrriiuurraann  eenn  eell  RReessggiissttrree  dd’’EEnnttiittaattss  EEssppoorrttiivveess  ddee  llaa  DDiirreecccciióó  GGeenneerraall  
ddee  ll’’EEssppoorrtt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  
  
AArrtt  2211  
EEss  ppooddrraann  ffeeddeerraarr  aa  llaa  FF..CC..MM..  ttoottss  aaqquueellllss  cclluubbss  oo  aassssoocciiaacciioonnss  eessppoorrttiivveessss,,  oo  sseecccciioonnss  
eessppoorrttiivveess  dd’’eennttiittaattss  ddee  ccaaiirree  nnoo  eessppoorrttiiuu,,  qquuee  pprraaccttiiqquuiinn  eell  mmoottoocciicclliissmmee  eenn  qquuaallsseevvooll  ddee  lleess  
ddiisscciipplliinneess    rreegguullaaddeess  ppeerr  aaqquueessttaa  ffeeddeerraacciióó,,  ii  ss’’iinnssccrriiuurraann  eenn  eell  RReeggiissttrree  dd’’EEnnttiittaattss  ddee  llaa  
FFeeddeerraacciióó  ccoomm  aa  mmeemmbbrreess  aaffiilliiaattss  oo  aaddhheerriittss  sseeggoonnss  ccoorrrreessppoonngguuii..  
  
AArrtt..  2222  
RReessttaarraann  ssuubbjjeecctteess  aa  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  eemmaannaaddeess  ddee  llaa  FFCCMM  ttoottss  eellss  eessppoorrttiisstteess  qquuee  ppaarrttiicciippiinn  eenn  
ccoommppeettiicciioonnss  ddee  ccaarrààcctteerr  ffeeddeerraatt,,  eellss  qquuaallss  hhaauurraann  ddee  ppoosssseeiirr  llaa  lllliiccèènncciiaa  ccoorrrreessppoonneenntt  eexxppeeddiiddaa  
ppeerr  llaa  FFCCMM,,  dd''aaccoorrdd  aammbb  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  qquuee,,  aall  rreessppeeccttee,,  ddiiccttii  llaa  ffeeddeerraacciióó..  
  
AArrtt..  2233  
RReessttaarraann  ssuubbjjeecctteess  aa  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  eemmaannaaddeess  ddee  llaa  FFCCMM  ttoottss  eellss  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovveess  qquuee  aaccttuuïïnn  
ccoomm  aa  ttaallss  eenn  ccoommppeettiicciioonnss  ddee  ccaarrààcctteerr  ffeeddeerraatt,,  eellss  qquuaallss,,  ppeerr  aa  ppooddeerr  eexxeerrcciittaarr  lleess  sseevveess  
ffuunncciioonnss,,  hhaauurraann  ddee  ppoosssseeiirr  llaa  lllliiccèènncciiaa  ccoorrrreessppoonneenntt  eexxppeeddiiddaa  ppeerr  llaa  FFCCMM,,  ccoonnffoorrmmee  aammbb  lleess  
ddiissppoossiicciioonnss  qquuee,,  aall  rreessppeeccttee,,  ddiiccttii  llaa  pprròòppiiaa  ffeeddeerraacciióó..  
  
AArrtt..  2244  
DDrreettss  ii  ddeeuurreess  ddeellss  mmeemmbbrreess  ffeeddeerraattss::  
  
2244..11  
EEllss  mmeemmbbrreess  ffeeddeerraattss  aa  llaa  FFCCMM,,  ttaanntt  ssii  ssoonn  eennttiittaattss  ccoomm  ssii  ssoonn  ppeerrssoonneess  ffííssiiqquueess,,  ggaauuddiirraann  ddeellss  
ddrreettss  sseeggüüeennttss::  
aa))  PPaarrttiicciippaarr  aa  lleess  aaccttiivviittaattss  qquuee  pprroommoogguuii  llaa  FFCCMM..  
bb))  EEllss  mmeemmbbrreess  aaffiilliiaattss  ppooddrraann  ppaarrttiicciippaarr  aammbb  vveeuu  ii  vvoott  eenn  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ffeeddeerraattiivvaa  ii  eellss  
mmeemmbbrreess  aaddhheerriittss  nnoommééss  aammbb  vveeuu,,  eenn  llaa  ffoorrmmaa  pprreevviissttaa  eenn  aaqquueessttss  eessttaattuuttss..  
cc))  PPaarrttiicciippaarr  aallss  ccaammppiioonnaattss  oo  pprroovveess  qquuee  oorrggaanniittzzii  llaa  FFCCMM  eenn  qquuaallsseevvooll  ddee  lleess  ddiisscciipplliinneess  ddeell  
mmoottoocciicclliissmmee  eessppoorrttiiuu  oo  ddee  lllleeuurree..  
dd))  OOrrggaanniittzzaarr  ii  ppaarrttiicciippaarr  aa  lleess  pprroovveess  eessppoorrttiivveess  mmoottoocciicclliisstteess  dd''aaccoorrdd  aammbb  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  qquuee  
eess  ddiiccttiinn  aall  rreessppeeccttee..  
ee))  OObbtteenniirr  ll''eemmppaarraa  ii  eell  ssuuppoorrtt  ddee  llaa  FFCCMM  eenn  ttoott  eell  qquuee  eess  rreeffeerreeiixx  aa  mmoottoocciicclliissmmee  eessppoorrttiiuu  ii  ddee  
lllleeuurree..  
ff))  OObbtteenniirr  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  pprreecciissaa  eenn  mmaattèèrriiaa  eessppoorrttiivvaa..  
gg))  EExxeerrcciittaarr  ttoottss  eellss  ddrreettss  qquuee  ccoonnffeerreeiixxiinn  eellss  EEssttaattuuttss  pprreesseennttss,,  ii  eellss  rreeggllaammeennttss  qquuee,,  eenn  mmaattèèrriiaa  
eessppoorrttiivvaa  ii  ddiisscciipplliinnààrriiaa,,  ddiiccttii  aaqquueessttaa  FFCCMM..  
  
2244..22  
EEllss  mmeemmbbrreess  ffeeddeerraattss  aa  llaa  FFCCMM,,  ttaanntt  ssii  ssoonn  EEnnttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ccoomm  ssii  ssoonn  PPeerrssoonneess  FFííssiiqquueess,,  
ttiinnddrraann  lleess  oobblliiggaacciioonnss  sseeggüüeennttss::  
aa))  AAccaattaarr  eellss  pprreesseennttss  EEssttaattuuttss  ii  eellss  aaccoorrddss  vvààlliiddaammeenntt  aaddooppttaattss  ppeerr  ll''AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  ii  ppeerr  llaa  
JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa..  
bb))  AAccaattaarr  eell  CCooddii  EEssppoorrttiiuu,,  ii  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  qquuee  eellss  ddeesseennvvoolluuppiinn  ii  ccoommpplleettiinn..  
cc))  AAbboonnaarr  ll''iimmppoorrtt  ddee  lleess  qquuootteess  qquuee  ffiixxii  ll''AAsssseemmbblleeaa  ppeerr  ll''aattoorrggaammeenntt  ddee  lllliiccèènncciieess,,  aapprroovvaacciióó  ddee  
rreeggllaammeennttss,,  rreesseerrvvaa  ddee  ccaalleennddaarrii,,  ii  ppeerr  qquuaallsseevvooll  aallttrree  ccoonncceeppttee  qquuee  eess  ccoonnssiiddeerrii  ooppoorrttúú..  
dd))  AAccaattaarr  lleess  rreessoolluucciioonnss  qquuee  aaddooppttiinn  eellss  ccoommiittèèss  ccoorrrreessppoonneennttss  eenn  ll''eexxeerrcciiccii  ddee  llaa  ppootteessttaatt  
ddiisscciipplliinnààrriiaa,,  sseennssee  ppeerrjjuuddiiccii  ddeellss  rreeccuurrssooss  eessttaabblleerrttss..  
ee))  DDiippoossiittaarr  lleess  ccaauucciioonnss  qquuee  eess  ffiixxiinn,,  ccoomm  aa  ttrrààmmiitt  pprreevvii,,  aa  llaa  iinntteerrppoossiicciióó  ddee  lleess  rreeccllaammaacciioonnss  ii  
rreeccuurrssooss  pprreevviissttooss  aallss  EEssttaattuuttss,,  aall  CCooddii  EEssppoorrttiiuu  ii  aallss  RReeggllaammeennttss  ddiisscciipplliinnaarriiss..  
  
  
  
  
  
  
  



  

  88

  
  
  
  
  
AArrtt..  2255  
LLaa  ppèèrrdduuaa  ddee  llaa  ccoonnddiicciióó  ddee  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  eess  pprroodduuiirràà  ppeerr  lleess  ccaauusseess  sseeggüüeennttss::  
aa))  PPeerr  iinnccoommpplliimmeenntt  dd’’aallgguunnaa  ddee  lleess  oobblliiggaacciioonnss  eessttaabblleerrtteess  eenn  ll’’aarrttiiccllee  2244..22,,  ddeesspprrééss  ddee  llaa  
iinnooaacciióó  ddeell  ccoorrrreessppoonneenntt  eexxppeeddiieenntt  ddiisscciipplliinnaarrii..  
bb))PPeerr  rreessoolluucciióó  jjuuddiicciiaall  ffeerrmmaa..  
cc))PPeerr  qquuaallsseevvooll  aallttrraa  ccaauussaa  pprreevviissttaa  aa  ll’’oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  vviiggeenntt..  
  
  

TTÍÍTTOOLL  IIII  
EEssttrruuccttuurraa  oorrggàànniiccaa  ggeenneerraall  aammbb  eessppeecciiffiiccaacciióó  ddeellss  òòrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn,,  rreepprreesseennttaacciióó,,  

aaddmmiinniissttrraacciióó,,  ccoonnssuullttiiuuss  ii  ttèèccnniiccss  ii  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss..  
  
AArrtt..  2266  
SSóónn  òòrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn  ii  rreepprreesseennttaacciióó  ddee  llaa  FFCCMM,,  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ii  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  IIVV  
DDee  ll''AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  

  
AArrtt..  2277  
LL''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ééss  ll''òòrrggaann  ssuuppeerriioorr  ddee  ggoovveerrnn  ii  rreepprreesseennttaacciióó  ddee  llaa  FFCCMM,,  ccoonnssttiittuuïïtt  aammbb  
ccrriitteerriiss  ddee  rreepprreesseennttaacciióó  ddeemmooccrrààttiiccaa,,  ii  eellss  sseeuuss  aaccoorrddss  ssóónn  vviinnccuullaannttss  ppeerr  aa  ttoottss  eellss  sseeuuss  
mmeemmbbrreess  aaffiilliiaattss  ii  aaddhheerriittss..  
SSóónn  mmeemmbbrreess  aaffiilliiaattss  aaqquueellllss  cclluubbss  ii  aassssoocciiaacciioonnss  eessppoorrttiiuuss  iinnssccrriittss  aall  RReeggiissttrree  dd''eennttiittaattss  
eessppoorrttiivveess  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  qquuee  hhaaggiinn  ccoommpplleerrtt  ttoottss  eellss  rreeqquuiissiittss  ffeeddeerraattiiuuss  
aaddiieennttss..    
SSóónn  mmeemmbbrreess  aaddhheerriittss  aaqquueellllss  cclluubbss  ii  aassssoocciiaacciioonnss  eessppoorrttiiuuss  qquuee,,  hhaavveenntt  ssooll..lliicciittaatt  llaa  sseevvaa  
aaffiilliiaacciióó  aa  llaa  ffeeddeerraacciióó,,  eess  ttrroobbiinn  eenn  ttrrààmmiitt  dd''iinnssccrriippcciióó  aall  RReeggiissttrree  dd''eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ddee  llaa  
GGeenneerraalliittaatt  oo  ppeennddeennttss  ddee  ccoommpplliirr  eellss  rreeqquuiissiittss  ffeeddeerraattiiuuss  nneecceessssaarriiss  ppeerr  sseerr  ccoonnssiiddeerraattss  
mmeemmbbrreess  ddee  ppllee  ddrreett  ddiinnss  ll''eennss  ffeeddeerraattiiuu..  
AAqquueessttss  hhaauurraann  ddee  ffiigguurraarr  iinnssccrriittss  aaddmmiinniissttrraattiivvaammeenntt  oo  ccoommpplliirr  eellss  rreeqquuiissiittss  ffeeddeerraattiiuuss  eenn  uunn  
tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  dd''uunn  aannyy;;  eenn  eell  ccaass  ccoonnttrraarrii,,  ppeerrddrraann  llaa  sseevvaa  qquuaalliittaatt  dd''aaddhheerriittss..  SSii  aassssoolleeiixxeenn  llaa  
ccoonnddiicciióó  dd''aaffiilliiaattss  ddiinnss  eell  tteerrmmiinnii  ffiixxaatt,,  eell  tteemmppss  eenn  qquuee  hhaaggiinn  ttiinngguutt  llaa  qquuaalliittaatt  dd''aaddhheerriittss  
ccoommppuuttaarràà  aa  ll''eeffeeccttee  dd''aannttiigguuiittaatt  ppeerr  ppooddeerr  sseerr  ccoonnssiiddeerraattss  mmeemmbbrreess  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..  
LLeess  sseecccciioonnss  eessppoorrttiivveess  ddee  lleess  eennttiittaattss  ddee  ccaaiirree  nnoo  eessppoorrttiiuu  lleeggaallmmeenntt  ccoonnssttiittuuïïddeess  sseerraann,,  eenn  ttoott  
ccaass,,  mmeemmbbrreess  aaddhheerriittss  qquuaann  eessttiigguuiinn  aaddssccrriitteess  aall  RReeggiissttrree  dd''eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt..  
  
AArrtt..  2288  
LLaa  ccoommppoossiicciióó  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  sseerràà  llaa  sseeggüüeenntt::  
  
aa))  EEll  pprreessiiddeenntt  ddee  llaa  FFCCMM..  
bb))  LLeess  eennttiittaattss  oo  cclluubbss  ddeegguuddaammeenntt  iinnssccrriitteess  eenn  eell  RReeggiissttrree  dd’’eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ii  ttiinngguuiinn  uunnaa  
aannttiigguuiittaatt  dd’’aaffiilliiaacciióó  mmíínniimmaa  dd’’uunn  aannyy..  LLaa  rreepprreesseennttaacciióó  ddee  lleess  eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  rreeccaauu  eenn  eell  
pprreessiiddeenntt  oo  eenn  eell  vviicceepprreessiiddeenntt,,  eenn  eell  ccaass  dd’’iimmppoossssiibbiilliittaatt  mmaanniiffeessttaa  ddeell  pprreessiiddeenntt..  
cc))  LLeess  eennttiittaattss  pprriivvaaddeess  nnoo  eessppoorrttiivveess,,  eenn  ccaass  qquuee  llaa  sseecccciióó  eessppoorrttiivvaa  eessttiigguuii  iinnssccrriittaa  eenn  eell  
RReeggiissttrree  dd’’eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ii  ttiinngguuiinn  uunnaa  aannttiigguuiittaatt  dd’’aaffiilliiaacciióó  mmíínniimmaa  dd’’uunn  aannyy..  LLaa  
rreepprreesseennttaacciióó  rreeccaauu  eenn  eell  sseeuu  rreepprreesseennttaanntt  lleeggaall  sseemmpprree  qquuee  ccoonnssttii  ddeegguuddaammeenntt  iinnssccrriitt  eenn  eell  
RReeggiissttrree  dd’’EEnnttiittaattss  EEssppoorrttiivveess  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..    
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dd))  UUnn  rreepprreesseennttaanntt  ppeerr  ccaaddaassccuunn  ddeellss  ddooss  eessttaammeennttss  eexxiisstteennttss  eenn  eell  ssii  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  ((eell  ddeellss  
eessppoorrttiisstteess  ii  eell  ddeellss  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovveess))  ccoorrrreessppoonneennttss  aa  ccaaddaassccuunnaa  ddee  lleess  ddiisscciipplliinneess  ddeell  
MMoottoocciicclliissmmee  pprreevviisstteess  eenn  ll’’aarrttiiccllee  77  dd’’aaqquueessttss  eessttaattuuttss,,  tteenniinntt  pprreesseenntt  qquuee  eell  nnoommbbrree  ttoottaall  
dd’’aaqquueessttss  rreepprreesseennttaannttss  nnoo  ppoott  sseerr  ssuuppeerriioorr  aall  5500%%  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa..  AAqquueessttss  
rreepprreesseennttaannttss  ss’’hhaann  dd’’eessccoolllliirr  ppeerr  ssuuffrraaggii  uunniivveerrssaall,,  lllliiuurree  ii  ddiirreeccttee  eennttrree  ttoottss  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  
ll’’eessttaammeenntt  eenn  eell  mmoommeenntt  dd’’iinniicciiaarr  eell  pprrooccééss  eelleeccttoorraall  ii  llaa  sseevvaa  dduurraacciióó  sseerràà  ddee  44  aannyyss..  
    
TTiinnddrraann  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióó  dd’’eessppoorrttiisstteess  oo  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovveess,,  aallss  eeffeecctteess  ddee  ppooddeerr  iinntteeggrraarr  
ll’’eessttaammeenntt  ccoorrrreessppoonneenntt  dd’’aaqquueesstt  aappaarrttaatt,,  aaqquueelllleess  ppeerrssoonneess  mmaajjoorrss  dd’’eeddaatt  qquuee,,  eenn  ppoosssseessssiióó  ddee  
llaa  lllliiccèènncciiaa  pprreecceeppttiivvaa,,  hhaaggiinn  ppaarrttiicciippaatt  eenn  uunnaa  aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó,,  ccoomm  aa  mmíínniimm  ddeell  ccaalleennddaarrii  
ooffiicciiaall  ddee  llaa  FFCCMM,,  dduurraanntt  llaa  tteemmppoorraaddaa  eenn  ccuurrss  oo  eenn  llaa  iimmmmeeddiiaattaammeenntt  aanntteerriioorr  aall  mmoommeenntt  ddee  llaa  
ccoonnvvooccaattòòrriiaa  dd’’eelleecccciioonnss..  
  
AArrtt..  2299  
TToottss  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  ddrreett  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  tteenneenn  vveeuu  ii  vvoott..  
EEllss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssaammbblleeaa  ggeenneerraall,,  lllleevvaatt  eell  pprreessiiddeenntt,,  aa  ll’’eeffeeccttee  dd’’eexxeerrcciirr  eell  sseeuu  ddrreett  aa  vvoott  aa  
ll’’aassssaammbblleeaa,,  hhaann  dd’’hhaavveerr  ppaarrttiicciippaatt  oo  oorrggaanniittzzaatt,,  ccoomm  aa  mmíínniimm,,  eenn  uunnaa  ccoommppeettiicciióó  oo  pprroovvaa  ddeell  
ccaalleennddaarrii  ooffiicciiaall  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  eenn  llaa  tteemmppoorraaddaa  eenn  ccuurrss  oo  eenn  llaa  iimmmmeeddiiaattaammeenntt  aanntteerriioorr  aall  
mmoommeenntt  ddee  ccoonnvvooccaattoorriiaa  ddee  ll’’aassssaammbblleeaa..  
  
EEll  vvoott  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ééss  iinnddeelleeggaabbllee  
  
AArrtt..  3300  
EEll  ddrreett  ddee  vvoott  ppeerr  aa  ll’’eelleecccciióó  ddee  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  ppooddrràà  sseerr  eexxeerrcciitt  ppeerr  ccoorrrreeuu  
ppeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  aammbb  ddrreett  aa  vvoott  qquuee  nnoo  ppuugguuiinn  eemmeettrree  eell  sseeuu  vvoott  ddee  ffoorrmmaa  
pprreesseenncciiaall..    
EEll  mmeemmbbrree  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  aammbb  ddrreett  aa  vvoott  qquuee  pprreevveeggii  qquuee  aa  llaa  ddaattaa  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  
ll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  nnoo  llii  sseerràà  ppoossssiibbllee  llaa  sseevvaa  aassssiissttèènncciiaa  ppooddrràà  eemmeettrree  eell  vvoott  ppeerr  ccoorrrreeuu..  
  
EEll  mmeemmbbrree  ffeeddeerraatt  aammbb  ddrreett  aa  vvoott  hhaauurràà  ddee  ssooll��lliicciittaarr  aa  llaa  FFeeddeerraacciióó  ddee  mmaanneerraa  ppeerrssoonnaall  llaa  
ddooccuummeennttaacciióó  ooppoorrttuunnaa  ppeerr  vvoottaarr  ppeerr  ccoorrrreeuu  ii  lleess  ppaappeerreetteess  ddee  vvoott..  
  
LLaa  ssooll��lliicciittuudd  eess  ppooddrràà  eeffeeccttuuaarr  ddeess  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  ll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  ffiinnss  sseett  
ddiieess  aanntteerriioorrss  aall  ddiiaa  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  ll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall..  
  
LLaa  FFeeddeerraacciióó  eemmeettrràà  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  ii  uunn  ssoobbrree  ddee  vvoott  ppeerr  ccoorrrreeuu..  
  
EEllss  mmeemmbbrreess  ffeeddeerraattss  aammbb  ddrreett  aa  vvoott  hhaauurraann  ddee  rreemmeettrree  eell  ssoobbrree  aammbb  llaa  sseeggüüeenntt  
ddooccuummeennttaacciióó::  
  

aa))  EEssccrriitt  ddeell  iinntteerreessssaatt  eenn  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  lllliiuurraaddaa  ppeerr  llaa  FFeeddeerraacciióó  aammbb  llaa  sseevvaa      
ssiiggnnaattuurraa  iinnddiiccaanntt  ll’’eemmiissssiióó  ddeell  vvoott  ppeerr  ccoorrrreeuu..  
bb))  FFoottooccòòppiiaa  ddeell  DDNNII,,  PPaassssaappoorrtt  oo  NNIIEE  ii  ddeell  ccaarrnneett  ddee  ssooccii..  
cc))  SSoobbrree  ooffiicciiaall  aammbb  llaa  ppaappeerreettaa  ddee  vvoott..  
  

AAqquueessttaa  ddooccuummeennttaacciióó  ss’’hhaauurràà  ddee  rreemmeettrree  aall  ddoommiicciillii  ssoocciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  aa  ll’’aatteenncciióó  ddee  llaa  
JJuunnttaa  EElleeccttoorraall  ppeerr  llaa  vviiaa  qquuee  ggaarraanntteeiixxii  eellss  ddrreettss  ddeell  vvoottaannttss..  SSeerraann  vvààlliiddss  ttoottss  aaqquueellllss  vvoottss  
rreebbuuttss  aammbb  aanntteerriioorriittaatt  aall  iinniiccii  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  ll’’AAsssseemmbblleeaa..  
  
EEllss  ssoobbrreess  qquuee  nnoo  ttiinngguuiinn  eenn  eell  sseeuu  iinntteerriioorr  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  aa  llaa  qquuee  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  aappaarrttaattss  
aa))  bb))  ii  cc))  sseerraann  nnuullss..  
  



  

  1100

IIgguuaallmmeenntt  sseerraann  nnuullss  aaqquueellllss  ssoobbrreess  ddeellss  ssoocciiss  aammbb  ddrreett  aa  vvoott  qquuee,,  hhaavveenntt  vvoottaatt  ppeerr  ccoorrrreeuu,,  
ttaammbbéé  hhoo  hhaagguueessssiinn  ffeett  ppeerrssoonnaallmmeenntt..  
  
EEllss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  aammbb  ddrreett  aa  vvoott  nnoo  ppooddrraann  vvoottaarr  ppeerr  ccoorrrreeuu  eenn  ccaass  dd’’eelleecccciióó  ddee  llaa  
JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ii  ddeell  sseeuu  PPrreessiiddeenntt,,  nnii  eenn  eell  vvoott  ddee  cceennssuurraa..  
  
AArrtt..  3311  
EEllss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  qquuee  nnoo  ssiigguuiinn  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  lllleevvaatt  eell  
pprreessiiddeenntt,,  eellss  pprreessiiddeennttss  ddee  lleess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss,,  eellss  pprreessiiddeennttss  oo  rreepprreesseennttaannttss  
aaccrreeddiittaattss  ddee  lleess  sseecccciioonnss  eessppoorrttiivveess  ddee  lleess  eennttiittaattss  lleeggaallmmeenntt  ccoonnssttiittuuïïddeess  qquuee  ttiinngguuiinn  llaa  
ccoonnssiiddeerraacciióó  dd’’aaddhheerriittss,,  ii  lleess  aallttrreess  ppeerrssoonneess  qquuee  ddeetteerrmmiinnii  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  ppooddeenn  aassssiissttiirr  aa  
ll’’aasssseemmbblleeaa  aammbb  ddrreett  aa  vveeuu  ppeerròò  sseennssee  vvoott..  
  
AArrtt..  3322  
SSóónn  ccoommppeettèènncciieess  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  lleess  sseeggüüeennttss::  
aa))  AApprroovvaarr  ll''iinnffoorrmmee  oo  llaa  mmeemmòòrriiaa  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  ddee  ll''eexxeerrcciiccii  vveennççuutt,,  qquuee  hhaauurràà  ddee  pprreesseennttaarr  
llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  
bb))  AApprroovvaarr  llaa  lliiqquuiiddaacciióó  ddee  ll''eexxeerrcciiccii  eeccoonnòòmmiicc  vveennççuutt  aammbb  eell  ttaannccaammeenntt  ddeell  bbaallaannçç  ii  ccoommppttee  ddee  
rreessuullttaattss,,  ii  aapprroovvaarr  eell  pprreessssuuppoosstt  ppeerr  aa  ll''eexxeerrcciiccii  eeccoonnòòmmiicc  sseeggüüeenntt..  
cc))  AApprroovvaarr  eell  ppllaa  ggeenneerraall  dd''aaccttuuaacciióó  aannuuaall,,  eellss  pprrooggrraammeess  ii  lleess  aaccttiivviittaattss  eessppoorrttiivveess  ii  eellss  sseeuuss  
oobbjjeeccttiiuuss..  
dd))  AApprroovvaarr  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  dd''eelleecccciioonnss  aa  PPrreessiiddeenntt  ii  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  eell  rreeggllaammeenntt  ii  ccaalleennddaarrii  
eelleeccttoorraall  ii  eelleeggiirr  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall..  
ee))  EElleeggiirr  eellss  mmeemmbbrreess  qquuee  hhaann  ddee  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ii  rraattiiffiiccaarr  eellss  nnoommeennaammeennttss  
pprroovviissiioonnaallss  aa  qquuèè  ffaa  rreeffeerrèènncciiaa  ll''aarrttiiccllee  dd’’aaqquueesstt  eessttaattuuttss....  
ff))  RReessoollddrree  lleess  pprrooppoosstteess  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  aaccoorrddii  ssoottmmeettrree  aa  ll''aasssseemmbblleeaa..  
gg))  RReessoollddrree  lleess  pprrooppoosstteess  qquuee  eellss  mmeemmbbrreess  ddee    ll''aasssseemmbblleeaa  vvuullgguuiinn  pprreesseennttaarr  aa  aaqquueessttaa,,  
sseemmpprree  qquuee  ttiinngguuiinn  eell  ssuuppoorrtt  ddeell  1100%%  ddeell  sseeuu  ttoottaall  ii  eess  pprreesseennttiinn  ppeerr  eessccrriitt  ddiinnttrree  ddeell  tteerrmmiinnii  ddee  
1155  ddiieess  aanntteerriioorrss  aa  llaa  ddaattaa  ddee  cceelleebbrraacciióó..  
hh))  AApprroovvaarr  qquuaallsseevvooll  mmooddiiffiiccaacciióó  oo  rreeffoorrmmaa  ddeellss  eessttaattuuttss  ii  rreeggllaammeennttss..  
ii))  AApprroovvaacciióó  ddeell  vvoott  ddee  cceennssuurraa..  
jj))  FFiixxaacciióó  ddee  llaa  qquuaannttiiaa  ddee  lleess  lllliiccèènncciieess,,  ddrreettss  ddee  pprroovvaa  ii  ccaalleennddaarrii,,  qquuootteess  dd''aaffiilliiaacciióó  ii  aaddhheessiióó  
oorrddiinnààrriieess  oo  dd''eennttrraaddaa,,  lllleevvaatt  qquuee  llaa  mmooddiiffiiccaacciióó  ttiinngguuii  úúnniiccaammeenntt  llaa  ffiinnaalliittaatt  ddee  rreessttaabblliirr  eell  sseeuu  
vvaalloorr,,  ii  aammbb  ll''aapplliiccaacciióó  ccoomm  aa  mmààxxiimm  ddeell  ppeerrcceennttaattggee  ddee  vvaarriiaacciióó  ddee  ll''íínnddeexx  ggeenneerraall  ddee  pprreeuuss  aall  
ccoonnssuumm  ((IIPPCC)),,  ddeess  ddee  ll''úúllttiimmaa  mmooddiiffiiccaacciióó..  
kk))  EEssttaabblliimmeenntt  ddee  qquuootteess  eexxttrraaoorrddiinnààrriieess  oo  ddeerrrraammeess..  
ll))  AApprroovvaarr  ll''aaddqquuiissiicciióó,,  vveennddaa  oo  ggrraavvaammeenn  ddeellss  bbéénnss  oo  pprreennddrree  ddiinneerrss  aa  pprréésstteecc  oo  ssiiggnnaarr  
ccoonnttrraacctteess  eell  vvaalloorr  ddeellss  qquuaallss  eexxcceeddeeiixxii  ddeell  1155%%  ddeell  pprreessssuuppoosstt  aannuuaall  ddee  ll''eexxeerrcciiccii..  
mm))  EEssttaabblliirr  eell  rrèèggiimm  ddiisscciipplliinnaarrii..  
nn))  PPrrooppoossttaa  dd''iinnccoorrppoorraacciióó  oo  sseeggrreeggaacciióó  dd''aallgguunnaa  ddiisscciipplliinnaa  eessppoorrttiivvaa  aa  llaa  ffeeddeerraacciióó,,  oo  ddee  llaa  sseevvaa  
ffuussiióó  aammbb  uunnaa  aallttrraa  ffeeddeerraacciióó..  
oo))  DDiissssoolluucciióó  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó..  
pp))  LL''aaddooppcciióó  dd''aaqquueellllss  aaccoorrddss  qquuee,,  eenn  ggeenneerraall,,  iinntteerreessssiinn  aa  llaa  FFeeddeerraacciióó,,  sseennssee  ppeerrjjuuddiiccii  ddee  lleess  
ffaaccuullttaattss  ccoonncceeddiiddeess  aa  llaa  rreessttaa  ddeellss  òòrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn  ii  aa  ll''aaddooppcciióó  dd''aaqquueellllss  aaccoorrddss  qquuee  
ccoonnffoorrmmeemmeenntt  aammbb  eellss  pprreesseennttss  eessttaattuuttss,,  ssiigguuiinn  ddee  ccoommppeettèènncciiaa  eexxcclluussiivvaa  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  
ggeenneerraall..  
  

  AArrtt..  3333  
  LLeess  aasssseemmbblleeeess  ggeenneerraallss  ppooddeenn  sseerr  oorrddiinnààrriieess  oo  eexxttrraaoorrddiinnààrriieess..  
  ÉÉss  oorrddiinnààrriiaa  ll’’aasssseemmbblleeaa  qquuee  pprreecceeppttiivvaammeenntt  ss’’hhaa  ddee  cceelleebbrraarr  uunnaa  vveeggaaddaa  ll’’aannyy  ppeerr      

ccoonnèèiixxeerr  ii  ddeecciiddiirr  ssoobbrree  qquuaallsseevvooll  mmaattèèrriiaa  ddee  llaa  sseevvaa  ccoommppeettèènncciiaa,,  ppeerròò,,  ccoomm  aa  mmíínniimm,,    
ssoobbrree  lleess  qquuee  ss’’eessmmeenntteenn  aallss  aappaarrttaattss  aa)),,  bb)),,  cc))  ii  jj))  ddee  ll’’aarrttiiccllee  aanntteerriioorr..    

  SSóónn  eexxttrraaoorrddiinnààrriieess  ttootteess  lleess  aallttrreess  aasssseemmbblleeeess  ggeenneerraallss  qquuee  eess  ccoonnvvooqquuiinn  eenn  eell  ccuurrss  ddee  
ll’’eexxeerrcciiccii..  

  LL’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  oorrddiinnààrriiaa  ttiinnddrràà  lllloocc  nneecceessssààrriiaammeenntt  eenn  eellss  66  mmeessooss  nnaattuurraallss  ppoosstteerriioorrss  
aa  llaa  ffiinnaalliittzzaacciióó  ddee  ll’’eexxeerrcciiccii,,  ttrreett  ddee  ll’’aapprroovvaacciióó  ddeell  pprreessssuuppoosstt,,  ddeell  pprrooggrraammaa  aannuuaall  ii  ddeell  
ccaalleennddaarrii  eessppoorrttiiuu  ooffiicciiaall,,  qquuee  hhaa  ddee  tteenniirr  lllloocc  aabbaannss  ddee  ll’’iinniiccii  ddee  ll’’eexxeerrcciiccii  pprreessssuuppoossttaatt  ii  ddee  llaa  
tteemmppoorraaddaa  ooffiicciiaall,,  rreessppeeccttiivvaammeenntt..  
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  AArrtt..  3344  

3344..11  
LLaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  lleess  aasssseemmbblleeeess  ggeenneerraallss  ss''hhaa  ddee  ffeerr  ppeerr  aaccoorrdd  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  ppeerr  
iinniicciiaattiivvaa  ddeell  pprreessiiddeenntt,,  oo  aa  ppeettiicciióó  ddeellss  aassssaammbblleeiisstteess  qquuee  rreepprreesseennttiinn  uunn  nnoommbbrree  nnoo  iinnffeerriioorr  aall  
1155%%  ddeell  ttoottaall  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa..  EEnn  aaqquueesstt  úúllttiimm  ccaass,,  ss’’hhaa  ddee  ccoonnvvooccaarr  eenn  eell  tteerrmmiinnii  
ddee  1155  ddiieess  nnaattuurraallss  ddeess  ddeell  ddiiaa  eenn  qquuèè  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  rreepp  llaa  ssooll--lliicciittuudd..  
  
3344..22  
SSii  nnoo  eess  ccoonnvvooccaa  ll''aasssseemmbblleeaa,,  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt,,  aammbb  llaa  ppeettiicciióó  pprrèèvviiaa  ddee  ppaarrtt  
iinntteerreessssaaddaa  oo  bbéé  dd''ooffiiccii,,  rreeqquueerriirràà  aa  ll''òòrrggaann  ccoommppeetteenntt  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  ppeerrqquuèè  llaa  dduugguuii  aa  tteerrmmee..  
EEll  ffeett  qquuee  ll''òòrrggaann  ccoommppeetteenntt  nnoo  hhoo  ffaaccii  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  1155  ddiieess  nnaattuurraallss,,  hhaavveenntt--llii  eessttaatt  
rreeqquueerriitt,,  ffaaccuullttaa  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt  aa  ccoonnvvooccaarr  ddiirreeccttaammeenntt  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  
ll''aasssseemmbblleeaa  ii  aa  aaddooppttaarr  ttoottss  eellss  aaccoorrddss  qquuee  eessddeevviinngguuiinn  nneecceessssaarriiss..  LLaa  pprreevviissiióó  aanntteerriioorr  ss’’eenntteenn  
aammbb  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  ddiisscciipplliinnaarriieess  qquuee  eess  ppuugguuiinn  ddeerriivvaarr  ddee  ll’’oommiissssiióó  
eessmmeennttaaddaa..    
  
3344..33  
EEnnttrree  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  ii  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  hhaann  ddee  ttrraannssccóórrrreerr  ccoomm  aa  mmíínniimm  3300  ddiieess  
nnaattuurraallss,,  ii  uunn  mmààxxiimm  ddee  4400..  EExxcceeppttee  eenn  lleess  aasssseemmbblleeeess  qquuee  ccoonnvvooqquuiinn  pprroocceessssooss  eelleeccttoorraallss,,  eenn  
qquuèè  ccaallddrràà  aatteenniirr--ssee  eell  qquuee  ddiissppoosseenn  aaqquueessttss  eessttaattuuttss..    
  
3344..44  
LLeess  ccoonnvvooccaattòòrriieess  ss''hhaann  ddee  ffeerr  mmiittjjaannççaanntt  eessccrriitt  ddiirriiggiitt  aa  ccaaddaassccuunn  ddeellss  mmeemmbbrreess  ii  hhaann  dd''iinnddiiccaarr  
llaa  ddaattaa,,  ll''hhoorraa  ii  eell  lllloocc  ddee  rreeaalliittzzaacciióó  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa,,  ii  ll''oorrddrree  ddeell  ddiiaa,,  ii  ss''hhaann  dd''aannuunncciiaarr  ccoomm  aa  
mmíínniimm  eenn  uunnaa  ppuubblliiccaacciióó  ddiiààrriiaa  dd''ààmmbbiitt  ccaattaallàà  ii  aall  wweebb  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó..  
  
3344..55  
LLaa  iinnffoorrmmaacciióó  ssoobbrree  lleess  mmaattèèrriieess  oobbjjeeccttee  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  hhaa  ddee  ppoossaarr--ssee  aa  ddiissppoossiicciióó  ddeellss  
mmeemmbbrreess  aa  llaa  sseeuu  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  ii  ddee  lleess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss,,  ddeessddee  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  
ll’’aassssaammbblleeaa  ggeenneerraall..  
  
EEllss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall,,  aa  ppaarrtt  ddeellss  tteemmeess  iinncclloossooss  eenn  ll’’oorrddrree  ddeell  ddiiaa    ddee  llaa  
ccoonnvvooccaattòòrriiaa,,  ppooddeenn  pprrooppoossaarr  llaa  iinncclluussiióó  ddee  tteemmeess  nnoouuss  ii  aaddooppttaarr--hhii  aaccoorrddss    sseemmpprree  qquuee  eess  
ccoommpplleeiixxiinn  lleess  ggaarraannttiieess  sseeggüüeennttss  
aa))  SS’’aapprroovvii  eell  ddeebbaatt  ii  vvoottaacciióó  ppeerr  mmaajjoorriiaa  ddee  ttoottss  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..  
bb))  EEss  ttrraaccttii  dd’’aassssuummpptteess  ddee  ccaarrààcctteerr  uurrggeenntt..  
cc))  SS’’aaddooppttiinn  eellss  aaccoorrddss  ppeerr  uunnaa  mmaajjoorriiaa  qquuaalliiffiiccaaddaa  ddee  22//33  ddeellss  mmeemmbbrreess  pprreesseennttss..  
  
AArrtt..  3355  
LLeess  aasssseemmbblleeeess  ggeenneerraallss  rreessttaarraann  vvààlliiddaammeenntt  ccoonnssttiittuuïïddeess  eenn  pprriimmeerraa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  qquuaann  hhii  
ccoonnccoorrrriinn  llaa  mmaajjoorriiaa  ddeellss  sseeuuss  mmeemmbbrreess..  EEnn  sseeggoonnaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa,,  ll''aasssseemmbblleeaa  ééss  vvààlliiddaammeenntt  
ccoonnssttiittuuïïddaa  qquuaallsseevvooll  qquuee  ssiigguuii  eell  nnoommbbrree  dd''aassssiisstteennttss..  
LLaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  lleess  aasssseemmbblleeeess  hhaa  ddee  ffiixxaarr  qquuee  eennttrree  llaa  pprriimmeerraa  ii  llaa  sseeggoonnaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  hhaann  
ddee  ttrraannssccóórrrreerr  3300  mmiinnuuttss..  
  
AArrtt..  3366  
EEllss  aaccoorrddss  ddee  lleess  aasssseemmbblleeeess  ss''hhaann  dd''aaddooppttaarr  ppeerr  mmaajjoorriiaa  ddeellss  vvoottss  pprreesseennttss  eenn  eell  mmoommeenntt  ddee  llaa  
vvoottaacciióó,,  aammbb  eexxcceeppcciióó  dd''aaqquueellllss  aaccoorrddss  eenn  qquuèè  aaqquueessttss  eessttaattuuttss  hhaaggiinn  pprreevviisstt  uunnaa  mmaajjoorriiaa  
qquuaalliiffiiccaaddaa,,  qquuee  eenn  ccaapp  ccaass  ppoott  sseerr  ssuuppeerriioorr  aallss  22//33  ddeellss  vvoottss  ddeellss  mmeemmbbrreess  pprreesseennttss  aa  
ll’’aassssaammbblleeaa  ggeenneerraall  ii  qquuee  eenn  ccaass  ddee  ddiissssoolluucciióó  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  hhaa  ddee  rreepprreesseennttaarr  mmééss  ddeell  5500%%  
ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  ppllee  ddrreett..  
  
AArrtt..  3377  
EEll  PPrreessiiddeenntt  hhaa  ddee  pprreessiiddiirr  ll’’aassssaammbblleeaa  ggeenneerraall  ii  ppoott  eessttaarr  aaccoommppaannyyaatt  ppeerr  llaa  rreessttaa  ddee  
ccoommppoonneennttss  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó..  
HHaa  dd''aaccttuuaarr  ccoomm  aa  sseeccrreettaarrii  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  eell  sseeccrreettaarrii  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  oo  qquuii  
eell  ssuubbssttiittuueeiixxii,,  eell  qquuaall  hhaa  dd''eesstteennddrree  ll''aaccttaa  ccoorrrreessppoonneenntt..  
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EEll  pprreessiiddeenntt  oo  qquuii  eell  ssuubbssttiittuueeiixxii  hhaa  ddee  ddiirriiggiirr  eellss  ddeebbaattss,,  ccoonncceeddiirr  ii  rreettiirraarr  lleess  ppaarraauulleess,,  ffiixxaarr  eellss  
ttoorrnnss  mmààxxiimmss  dd''iinntteerrvveenncciioonnss,,  oorrddeennaarr  lleess  vvoottaacciioonnss  ii  ddiissppoossaarr  eell  qquuee  ccoonnvviinngguuii  ppeerr  aall  bboonn  oorrddrree  
ddee  llaa  rreeuunniióó..  SSii  ss''hhii  pprroodduuïïssssiinn  cciirrccuummssttàànncciieess  qquuee  aalltteerreessssiinn  ddee  mmaanneerraa  ggrreeuu  ll''oorrddrree  oo  ffeessssiinn  
iimmppoossssiibbllee  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  oo  llaa  ccoonnttiinnuuïïttaatt  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa,,  qquuii  llaa  pprreessiiddeeiixxii  ppoott  ssuussppeennddrraa--llaa..  EEnn  
aaqquueesstt  ccaass  hhaauurràà  ddee  pprreevveeuurree  ii  ccoommuunniiccaarr  aa  ll''aasssseemmbblleeaa  llaa  ddaattaa  ddee  llaa  rreepprreessaa,,  qquuee  ss''hhaauurràà  ddee  
ffeerr  eenn  uunn  tteerrmmiinnii  nnoo  ssuuppeerriioorr  aa  1155  ddiieess  nnaattuurraallss..    
LL''aaccttaa  llaa  ppoott  aapprroovvaarr  llaa  mmaatteeiixxaa  aasssseemmbblleeaa  oo  llaa  ppooddeenn  aapprroovvaarr  ppeerr  ddeelleeggaacciióó  eellss  iinntteerrvveennttoorrss  
qquuee,,  eenn  uunn  nnoommbbrree  ddee  22,,  hhaaggii  ddeessiiggnnaatt  llaa  mmaatteeiixxaa  aasssseemmbblleeaa,,  eenn  uunn  tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  3300  ddiieess  
nnaattuurraallss,,  eellss  qquuaallss  hhaann  ddee  ssiiggnnaarr  ll''aaccttaa  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eell  pprreessiiddeenntt  ii  eell  sseeccrreettaarrii,,  ddee  llaa  qquuaall  eess  
ddoonnaarràà  ccoommppttee  aallss  mmeemmbbrreess  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa..    
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  VV  
DDee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  

  
AArrtt..  3388  
LLaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ééss  ll''òòrrggaann  ddee  ggeessttiióó  ii  ggoovveerrnn  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  qquuee  ttéé  llaa  ffuunncciióó  ddee  pprroommoouurree,,  
ddiirriiggiirr  ii  eexxeeccuuttaarr  lleess  aaccttiivviittaattss  eessppoorrttiivveess  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  ii  ggeessttiioonnaarr--nnee  eell  ffuunncciioonnaammeenntt  dd''aaccoorrdd  
aammbb  ll''oobbjjeeccttee  ssoocciiaall  ii  eellss  aaccoorrddss  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa..  
LLaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ppoott  ddeelleeggaarr  aallgguunneess  ddee  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss  eenn  llaa  CCoommiissssiióó  EExxeeccuuttiivvaa..  
  
LLaa  CCoommiissssiióó  EExxeeccuuttiivvaa,,  eessttaarráá  pprreessiiddiiddaa  ppeell  PPrreessiiddeenntt  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ii  ccoommppoossttaa  ppeellss  VViiccee--
pprreessiiddeennttss,,  eell  TTrreessoorreerr,,  eell  SSeeccrreettaarrii  ii  ddooss  vvooccaallss  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa,,  ddeessiiggnnaattss  ppeell  PPrreessiiddeenntt,,  
qquuee  ttiinnddrràà  llaa  mmiissssiióó  ddee  rreessoollddrree  ttoottss  aaqquueellllss  aassssuummpptteess  qquuee  rreeqquueerreeiixxiinn  uunnaa  uurrggeenntt  ddeecciissiióó,,  aaiixxíí  
ccoomm  aaqquueellllss  aallttrreess  qquuee  eess  ccoonnssiiddeerriinn  ddee  ssiimmppllee  ttrrààmmiitt..  
AAqquueessttaa  CCoommiissssiióó  EExxeeccuuttiivvaa  hhaauurràà  ddee  rreettrree  ccoommppttee  ddee  llaa  sseevvaa  aaccttuuaacciióó  eenn  llaa  pprriimmeerraa  rreeuunniióó  ddee  
llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  eenn  ppllee  qquuee  ttiinngguuii  lllloocc,,  llaa  qquuaall  ppooddrràà  ddeerrooggaarr  eellss  aacctteess  ii  aaccoorrddss  qquuee  aaqquueellllaa  
hhaaggii  dduutt  aa  tteerrmmee..  
DDee  mmaanneerraa  eessppeecciiaall,,  ééss  ccoommppeettèènncciiaa  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ll''aaddmmiissssiióó  dd''aaffiilliiaattss  oo  aaddhheerriittss,,  llaa  
ccoonnvvooccaattòòrriiaa  dd''eelleecccciioonnss  ppeerr  ccoobbrriirr  lleess  ppllaacceess  ddee  rreepprreesseennttaannttss  dd’’eessppoorrttiisstteess  ii  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovveess  
aa  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  dd''eelleecccciioonnss  ddee  lleess  jjuunntteess  ddiirreeccttiivveess  ddee  lleess  rreepprreesseennttaacciioonnss  
tteerrrriittoorriiaallss,,  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  lleess  aasssseemmbblleeeess  ggeenneerraallss  ii  llaa  pprreesseennttaacciióó  aa  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  
oorrddiinnààrriiaa,,  eenn  ffiinnaalliittzzaarr  ll''eexxeerrcciiccii,,  ddee  ll''iinnffoorrmmee  oo  llaa  mmeemmòòrriiaa  dd''aaccttiivviittaattss  rreeaalliittzzaaddeess  ii  ddee  llaa  
lliiqquuiiddaacciióó  ddee  ll''eexxeerrcciiccii  eeccoonnòòmmiicc  vveennççuutt,,  aammbb  eell  bbaallaannçç  ii  eell  ccoommppttee  ddee  rreessuullttaattss  ii  eell  pprreessssuuppoosstt  ii  
eell  ppllaa  ggeenneerraall  dd''aaccttuuaacciióó  aannuuaall  ppeerr  aa  ll''eexxeerrcciiccii  sseeggüüeenntt..  
  
AArrtt..  3399  
LLaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  eessttaarràà  iinntteeggrraaddaa  ppeerr::  
--EEll  PPrreessiiddeenntt  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó..  
--EEll  VViiccee--PPrreessiiddeenntt  11eerr..  
--EEll  VViiccee  --PPrreessiiddeenntt  22oonn..  
--EEll  SSeeccrreettaarrii  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa..  
--EEll  TTrreessoorreerr  
--DDoottzzee  vvooccaallss..  
--QQuuaattrree  PPrreessiiddeennttss  ddee  lleess  RReepprreesseennttaacciioonnss  TTeerrrriittoorriiaallss,,  qquuee  ttiinnddrràànn  eell  ccààrrrreecc  ddee  vvooccaallss..  
  
TToottss  eell  ccààrrrreeccss  ssóónn  hhoonnoorrííffiiccss  ii,,  eenn  ccaass  eexxttrraaoorrddiinnaarrii,,  qquuaann  ss’’eessttaabblleeiixxii  uunnaa  ccoommppeennssaacciióó  
eeccoonnòòmmiiccaa  jjuussttiiffiiccaaddaa  aa  ffaavvoorr  ddee  qquuaallsseevvooll  mmeemmbbrree  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa,,  aaqquueessttaa  hhaa  ddee  sseerr  
eexxpprreessaammeenntt  aaccoorrddaaddaa  ppeerr  ll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  ii  ccoonnssttaarr  ddee  mmaanneerraa  ddiiffeerreenncciiaaddaa  aall  pprreessuuppoosstt..  
EEnn  ccaapp  ccaass,,  llaa  ccoommppeennssaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  nnoo  ppooddrràà  sseerr  ssaattiissffeettaa  eenn  ccààrrrreecc  ddee  lleess  ssuubbvveenncciioonnss  
ppúúbblliiqquueess  qquuee  rreebbii  llaa  FFeeddeerraacciióó..  
  
AArrtt..  4400  
EEll  pprreessiiddeenntt  ttéé  llaa  rreepprreesseennttaacciióó  lleeggaall  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  ii  pprreessiiddeeiixx  eellss  òòrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn..  
EEll  vviiccee--pprreessiiddeenntt  11eerr..  hhaa  ddee  ssuubbssttiittuuïïrr  eell  pprreessiiddeenntt  eenn  ccaass  dd''aabbssèènncciiaa,,  vvaaccaanntt  oo  mmaallaallttiiaa..  EEnn  
ddeeffeeccttee  dd''aaqquueesstt,,  eenn  ccaass  dd''iimmppoossssiibbiilliittaatt  ddeell  vviiccee--pprreessiiddeenntt  11eerr  dd''ooccuuppaarr  aaqquueesstt  ccààrrrreecc,,  eell  
ssuubbssttiittuuïïrràà  eell  vviiccee--pprreessiiddeenntt  22oonn  ii  ssuucccceessiivvaammeenntt,,    eell  mmeemmbbrree  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddee  mmééss  eeddaatt..  
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NNoo  ppoott  sseerr  PPrreessiiddeenntt  ddee  llaa  FFCCMM  llaa  ppeerrssoonnaa  llaa  qquuaall,,  oo  bbéé  ddiirreeccttaammeenntt  oo  eell  sseeuu  ccòònnjjuuggee  oo  eellss  sseeuuss  
ppaarreennttiiuuss  ffiinnss  eell  sseeggoonn  ggrraauu  ddee  ccoonnssaanngguuiinniittaatt  oo  dd''aaffiinniittaatt,,  oobbttiinngguuiinn  pprrooffiitt  ppeerr  ll''eexxeerrcciiccii  
dd''aaccttiivviittaattss  mmeerrccaannttiillss,,  ccoommeerrcciiaallss  oo  pprrooffeessssiioonnaallss  rreellaacciioonnaaddeess  aammbb  eell  mmoottoocciicclliissmmee  eessppoorrttiiuu..  
  
  
AArrtt..  4411  
PPrreessiiddeenntt,,  SSeeccrreettaarrii,,  TTrreessoorreerr  ii  aallttrreess  mmeemmbbrreess..  
4411..11  
EEll  PPrreessiiddeenntt  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  hhoo  sseerràà  ttaammbbéé  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  ii  ttiinnddrràà  lleess  aattrriibbuucciioonnss  
sseeggüüeennttss::  
aa))  RReepprreesseennttaarr  lleeggaallmmeenntt  ii  eessppoorrttiivvaammeenntt  llaa  FFCCMM..  
bb))  CCoonnvvooccaarr,,  pprreessiiddiirr  ii  aallççaarr  lleess  sseessssiioonnss  qquuee  cceelleebbrrii  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa,,  ddiirriiggiirr  lleess  ddeelliibbeerraacciioonnss  
ttoott  ddeecciiddiinntt,,  aammbb  vvoott  ddee  qquuaalliittaatt,,  eenn  ccaass  dd''eemmppaatt..  
cc))  PPrreessiiddiirr  ll''AAsssseemmbblleeaa  ii  ddiirriiggiirr  eellss  sseeuuss  ddeebbaattss..  
CCoonncceeddiirràà  pprrèèvviiaa  ppeettiicciióó  llaa  ppaarraauullaa  aallss  mmeemmbbrreess  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa,,  ppooddrràà  ppoossaarr  aa  vvoottaacciióó  eellss  
aassssuummpptteess  qquuee  eess  ddiissccuutteeiixxiinn  aa  ppaarrttiirr  ddeell  mmoommeenntt  qquuee  ss''hhaaggiinn  pprroodduuïïtt  dduueess  iinntteerrvveenncciioonnss  eenn  pprroo  
ii  dduueess  eenn  ccoonnttrraa..  
LLiimmiittaarr  llaa  dduurraaddaa  dd''aaqquueesstteess,,  aammoonneessttaarr  ii  eenn  ccaass  ggrreeuu,,  eexxppuullssaarr  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa  
qquuee  eess  ccoommppoorrttiinn  iinnccoorrrreeccttaammeenntt  aammbb  llaa  MMeessaa,,  ccoommpprroovvaarr  ii  aacccceeppttaarr  eellss  ddrreettss  dd''aassssiissttèènncciiaa,,  
iimmppeeddiirr  ll''aassssiissttèènncciiaa  ddee  ppeerrssoonneess  qquuee  nnoo  hhii  ttiinngguuiinn  ddrreett  eessttaattuuttààrriiaammeenntt,,  iinntteerrpprreettaarr  nnoorrmmeess  ii  
rreeggllaammeennttss  ii  eenn  eellss  ccaassssooss  nnoo  pprreevviissttooss  aaiixxeeccaarr  llaa  sseessssiióó,,  ii  eenn  ccaass  nneecceessssaarrii  ssuussppeennddrree  llaa  rreeuunniióó  
ffiinnss  uunnaa  nnoovvaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa..  
dd))  FFiixxaarr  ll''oorrddrree  ddeell  ddiiaa  ddee  lleess  rreeuunniioonnss  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa..  
ee))  PPrrooppoossaarr  eell  ppllaa  dd''aaccttiivviittaattss  ddee  llaa  FFCCMM  aa  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ii  ddiirriiggiirr  lleess  sseevveess  ttaassqquueess..  
ff))  OOrrddeennaarr  eellss  ppaaggaammeennttss  aaccoorrddaattss  vvààlliiddaammeenntt..  
EEll  PPrreessiiddeenntt  sseerràà  ssuubbssttiittuuïïtt  ppeell  VViiccee--pprreessiiddeenntt  11eerr,,  eenn  eellss  ccaassooss  ddee  vvaaccaanntt,,  aabbssèènncciiaa  oo  mmaallaallttiiaa  
ddeellss  aanntteerriioorrss..  
gg))  eexxeeccuuttaarr  eellss  aaccoorrddss  aaddooppttaattss  ppeerr  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ii  ppeerr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..    
  
4411..22  
EEll  SSeeccrreettaarrii  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  rreebbrràà  ii  ttrraammiittaarràà  lleess  ssooll..lliicciittuuddss  dd''iinnggrrééss  ddeellss  cclluubbss  oo  
aassssoocciiaacciioonnss  eessppoorrttiiuuss,,  ii  ddee  lleess  sseecccciioonnss  eessppoorrttiivveess  dd’’eennttiittaattss  ddee  ccaaiirree  nnoo  eessppoorrttiiuu;;  ppoorrttaarràà  eell  
rreeggiissttrree  ddeellss  mmeemmbbrreess  aaffiilliiaattss  ii  aaddhheerriittss  ii  ddee  lleess  lllliiccèènncciieess  eexxppeeddiiddeess,,  eell  lllliibbrree  dd''aacctteess  ddee  lleess  
sseessssiioonnss  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  ii  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa..  
EEsstteennddrràà  lleess  aacctteess  dd''aaqquueesstteess  sseessssiioonnss..  
RReeddaaccttaarr  lleess  aacctteess  ddee  lleess  rreeuunniioonnss  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  ii  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa..  
LLlliiuurraarr  cceerrttiiffiiccaattss  aammbb  rreeffeerrèènncciiaa  aallss  lllliibbrreess  ii  ddooccuummeennttss  ddee  llaa  FFCCMM,,  aammbb  eell  vviisstt--ii--ppllaauu  ddeell  
pprreessiiddeenntt..  
CCoommuunniiccaarr,,  aammbb  eell  vviisstt--ii--ppllaauu  ddeell  pprreessiiddeenntt,,  eellss  aaccoorrddss  pprreessooss  ppeerr  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ii  llaa  JJuunnttaa  
DDiirreeccttiivvaa..  
  
4411..33  
EEll  TTrreessoorreerr  ssuuppeerrvviissaarràà  llaa  ccoommppttaabbiilliittaatt  ddee  llaa  FFCCMM,,  pprreennddrràà  rraaóó  ii  ppoorrttaarràà  ccoommppttee  ddeellss  iinnggrreessssooss  ii  
ddee  lleess  ddeessppeesseess,,  ttoott  iinntteerrvveenniinntt  aa  lleess  ooppeerraacciioonnss  dd''oorrddrree  eeccoonnòòmmiicc;;  rreeccaappttaarràà  ii  ccuussttooddiiaarràà,,  aammbb  
eell  PPrreessiiddeenntt,,  eellss  ffoonnss  ppeerrttaannyyeennttss  aa  llaa  FFCCMM  ii  ddoonnaarràà  ccoommpplliimmeenntt  aa  lleess  oorrddrreess  ddee  ppaaggaammeenntt  qquuee  
eexxppeeddeeiixxii  eell  PPrreessiiddeenntt..  
AAiixxíí  mmaatteeiixx,,  ssuuppeerrvviissaarràà  eell  pprroojjeeccttee  ddee  pprreessssuuppoosstt  aannuuaall  dd''iinnggrreessssooss  ii  ddeessppeesseess,,  aaiixxíí  ccoomm  ll''eessttaatt  
ddee  ccoommpptteess  ddee  ll''aannyy  aanntteerriioorr,,  eellss  qquuaallss  hhaauurraann  dd''éésssseerr  pprreesseennttaattss  aa  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ppeerr  sseerr  
ssoottmmeessooss  aa  ll''aapprroovvaacciióó  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll''AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall..  
FFeerr  eellss  cceerrttiiffiiccaattss  ppeerrttiinneennttss  ddee  ttoott  aallllòò  qquuee  eessttiigguuii  aall  sseeuu  ccààrrrreecc  aammbb  eell  vviitt--ii--ppllaauu  ddeell  pprreessiiddeenntt..  
  
4411..44  
CCaaddaa  uunn  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ttiinnddrràà  lleess  oobblliiggaacciioonnss  pprròòppiieess  ddeell  sseeuu  ccààrrrreecc,,  aaiixxíí  
ccoomm  lleess  qquuee  nneeiixxiinn  ddee  lleess  ddeelleeggaacciioonnss  oo  ccoommiissssiioonnss  qquuee  llaa  mmaatteeiixxaa  JJuunnttaa  eellss  eennccoommaannii..  
  
4411..55  
LLaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  lleess  rreeuunniioonnss  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ééss  uunnaa  aattrriibbuucciióó  ddeell  pprreessiiddeenntt..  EEllss  
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa,,  eenn  nnoommbbrree  dd''uunn  tteerrçç  ttaammbbéé  tteenneenn  llaa  ffaaccuullttaatt  ddee  ppooddeerr  eexxiiggiirr--nnee  llaa  
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ccoonnvvooccaattòòrriiaa,,  qquuee  eenn  aaqquueesstt  ccaass  ss''hhaa  ddee  rreeaalliittzzaarr  ddiinnss  eellss  55  ddiieess  sseeggüüeennttss  aa  llaa  ppeettiicciióó,,  ii  llaa  
cceelleebbrraacciióó  ddee  llaa  rreeuunniióó  eenn  uunn  tteerrmmiinnii  nnoo  ssuuppeerriioorr  aallss  1155  ddiieess  ddeess  ddee  llaa  ppeettiicciióó..  EEnn  ccaass  qquuee  nnoo  eess  
ccoonnvvooqquuii  ddiinnss  eell  tteerrmmiinnii,,  ppoott  ccoonnvvooccaarr  llaa  rreeuunniióó  eell  mmeemmbbrree  ddee  llaa  jjuunnttaa  aammbb  mmééss  eeddaatt  ddeellss  
ssooll..lliicciittaannttss..  
PPeerr  ccoonnssttiittuuïïrr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  ccaall  qquuee  hhii  aassssiisstteeiixxiinn,,  aallmmeennyyss,,  llaa  mmeeiittaatt  ddeellss  mmeemmbbrreess  qquuee  llaa  
ccoommppoonneenn,,  ii  eellss  aaccoorrddss  ss''hhaann  ddee  pprreennddrree  ppeerr  mmaajjoorriiaa  ssiimmppllee  ddeellss  aassssiisstteennttss,,  aammbb  eexxcceeppcciióó  
dd''aaqquueellllss  aaccoorrddss  eenn  qquuee  eellss  pprreesseennttss  eessttaattuuttss  hhaaggiinn  pprreevviisstt  uunnaa  mmaajjoorriiaa  qquuaalliiffiiccaaddaa..  EEll  vvoott  ddeell  
pprreessiiddeenntt  sseerràà  ddiirriimmeenntt  eenn  ccaass  dd''eemmppaatt..  
EEllss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ppooddeenn  eexxiiggiirr  qquuee  qquueeddii  rreefflleeccttiitt  aa  ll''aaccttaa  eell  vvoott  qquuee  ppuugguuiinn  
eemmeettrree  ccoonnttrraa  uunnaa  ddeecciissiióó  oo  uunn  aaccoorrdd  ii  llaa  sseevvaa  eexxpplliiccaacciióó  ddee  ffoorrmmaa  ssuucccciinnttaa..  
LLaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ss’’hhaauurràà  ddee  rreeuunniirr  ccoomm  aa  mmíínniimm  uunnaa  vveeggaaddaa  ccaaddaa  ttrriimmeessttrree..  
  
4411..66  
SS’’eennttéénn  vváálliiddaammeenntt  ccoonnssttiittuuïïddaa  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  ttoott  ii  qquuee  nnoo  hhii  hhaaggii  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  pprrèèvviiaa,,  ssii  
ccoonnccoorrrreenn  ttoottss  eellss  sseeuuss  mmeemmbbrreess  ii  aaiixxíí  hhoo  aaccoorrddeenn  ppeerr  uunnaanniimmiittaatt..  
  
AArrttiiccllee  4422..    
EEnn  eell  ccaass  qquuee  llaa  FFeeddeerraacciióó  ccoonnttrraaccttii  ppeerrssoonnaall  ppeerr  aa  lleess  ttaassqquueess  ii  ffuunncciioonnss  pprròòppiieess  ddee  llaa  
sseeccrreettaarriiaa  ggeenneerraall,,  llaa  ddiirreecccciióó  ggeenneerraall,,  llaa  ddiirreecccciióó  eessppoorrttiivvaa  oo  ttèèccnniiccaa  oo  llaa  ggeerrèènncciiaa,,  ss’’hhaauurràà  
ddee  ffeerr  sseerrvviirr  llaa  ffóórrmmuullaa  ddeell  ccoonnttrraaccttee  dd’’aallttaa  ddiirreecccciióó..    
PPeerr  ppooddeerr  ffoorrmmaalliittzzaarr  uunn  dd’’aaqquueessttss  ccoonnttrraacctteess  dd’’aallttaa  ddiirreecccciióó,,  ccaall  qquuee  pprrèèvviiaammeenntt  eellss  
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  JJuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  aapprroovviinn  ppeerr  mmaajjoorriiaa  aabbssoolluuttaa  ll’’aaccoorrdd,,  llaa  qquuaannttiiaa  ddee  llaa  
rreemmuunneerraacciióó  ii  llaa  rreessttaa  ddee  ccoonnddiicciioonnss  ddeell  ccoonnttrraaccttee..  
  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  VVII  
ÒÒrrggaannss  ccoonnssuullttiiuuss  ii  ttèèccnniiccss  

  
AArrtt..  4433  
PPeerr  aall  ddeesspplleeggaammeenntt  ii  ll''eexxeeccuucciióó  ddee  lleess  ffuunncciioonnss  ttèèccnniiqquueess  ddee  llaa  FFCCMM,,  aaqquueessttaa  ddiissppoossaarràà  ddeellss  
òòrrggaannss  ccooll..llaabboorraaddoorrss  sseeggüüeennttss::  
  
aa))  CCoommiissssiióó  eessppoorrttiivvaa..  
bb))  CCoommiissssiióó  ddee  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa  oo  CCooll--lleeggii  ddee  CCààrrrreeccss  OOffiicciiaallss..  
cc))  CCoommiissssiióó  ttèèccnniiccaa..  
dd))  EEssccoollaa  ddee  ttèèccnniiccss..  
ee))  CCoommiissssiióó  ddee  MMeeddii  AAmmbbiieenntt..  
ff))  CCoommiissssiióó  ttrràànnssiitt  ii  uussuuaarrii..  
gg))  CCoommiissssiióó  MMééddiiccaa..  
hh))  CCoommiissssiióó  dd’’iinnssttaall..llaacciioonnss  
ii))  AArreeaa  SSoocciiaall    
jj))TToottss  eellss  aallttrreess  òòrrggaannss  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ccrreegguuii  nneecceessssaarriiss,,  llaa  ccrreeaacciióó  ddeellss  qquuaallss  hhaauurràà  ddee  
sseerr  rraattiiffiiccaaddaa  ppeerr  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..  
  
AArrtt..  4444  
EEllss  òòrrggaannss  ccooll..llaabboorraaddoorrss  ttèèccnniiccss  ii  ccoonnssuullttiiuuss,,  ppooddrráánn  sseerr    pprreessiiddiittss  ppeerr  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  jjuunnttaa  
ddiirreeccttiivvaa,,  nnoommeennaatt  ppeerr  aa  aaqquueessttaa..    
LL''eessttrruuccttuurraa  oorrggaanniittzzaattiivvaa  ddee  ccaaddaassccuunn  dd''aaqquueessttss  òòrrggaannss,,  ccoomm  ttaammbbéé  lleess  ffuunncciioonnss  qquuee  ssee''llss  
aattoorrgguuiinn  ii  lleess  ccoommppeettèènncciieess  qquuee,,  ssii  ss''eessccaauu,,  ppuugguuiinn  sseerr--llooss  ddeelleeggaaddeess,,  hhaauurraann  dd''aapprroovvaarr--llooss  llaa  
jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ii  rraattiiffiiccaarr--llooss  ppeerr  aaccoorrdd  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..  
  
AArrtt..  4455  
LLaa  ccoommiissssiióó  eessppoorrttiivvaa  ééss  uunn  òòrrggaann  ccooll..llaabboorraaddoorr  ddee  llaa  FFCCMM  ffoorrmmaatt  ppeerr  ttèèccnniiccss  ii  eexxppeerrttss,,  
ddeessiiggnnaattss  ppeerr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  aammbb  lleess  ffuunncciioonnss  bbààssiiqquueess  sseeggüüeennttss::  
aa))  PPrrooppoossaarr  eell  pprrooggrraammaa  dd''aaccttiivviittaattss  ii  ddee  ccoommppeettiicciioonnss  ddee  lleess  sseelleecccciioonnss  ccaattaallaanneess  ddee  
mmoottoocciicclliissmmee  oo  lleess  ddiisscciipplliinneess  eenn  lleess  sseevveess  ddiiffeerreennttss  ccaatteeggoorriieess,,  aaiixxíí  ccoomm  ttaammbbéé  llaa  ddeessiiggnnaacciióó  
ddeellss  sseelleecccciioonnaaddoorrss  qquuee  ss''hhaaggiinn  ddee  ffeerr  ccààrrrreecc  ddeell  ppllaa  ddee  pprreeppaarraacciióó  ddee  lleess  sseelleecccciioonnss..  
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bb))  EEssttuuddiiaarr  eellss  rreeggllaammeennttss  ppeerr  aa  ll''oorrggaanniittzzaacciióó  ddee  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  ii  pprrooppoossaarr--nnee  llaa  mmooddiiffiiccaacciióó,,  
qquuaann  eessccaaiigguuii..  
cc))  FFeerr  iinnffoorrmmeess  ssoobbrree  lleess  pprrooppoosstteess  ddee  pprrooggrraammaacciióó  ddee  ccoommppeettiicciioonnss  ii  aaccttiivviittaattss  ddee  llaa  FFCCMM..  
dd))  AAsssseessssoorraarr  llaa  FFCCMM  ii  eellss  sseeuuss  òòrrggaannss  eenn  aaqquueellllss  aassppeecctteess  qquuee  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  oo  ssiigguuii  rreeqquueerriitt..  
ee))  II  aaqquueelllleess  aallttrreess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  eennccaarrrreeggaarr--llii..  
PPrreessiiddiirràà  llaa  ccoommiissssiióó  eessppoorrttiivvaa  eell  pprreessiiddeenntt  ddee  llaa  FFCCMM  oo  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  hhaaggii  eessttaatt  ddeessiiggnnaaddaa  ppeerr  
llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  
  
AArrtt..  4466  
LLaa  ccoommiissssiióó  ddee  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa,,  eenn  ccaass  ddee  qquuee  nnoo  eexxiisstteeiixxii  uunn  CCooll..lleeggii  ddee  CCààrrrreeccss  OOffiicciillaass,,  ééss  uunn  
òòrrggaann  ttèèccnniicc,,  ddeeppeennddeenntt  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM,,  ,,  iinntteeggrraatt  ppeerr  ttoottss  eellss  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa  
mmeemmbbrreess  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  qquuee  hhoo  ddeessiittggiinn  ii  eellss  nnoommeennaattss  ppeerr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  EEllss  mmeemmbbrreess  ddee  
ll''aasssseemmbblleeaa  qquuee  ddeessiittggiinn  ffoorrmmaarr  ppaarrtt  dd''aaqquueesstt  ccoommiittèè,,  hhoo  ccoommuunniiccaarraann  ppeerr  eessccrriitt  eenn  eell  tteerrmmiinnii  
mmààxxiimm  ddee  3300  ddiieess  ddeesspprrééss  ddee  ll''eelleecccciióó  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  EEll  pprreessiiddeenntt  sseerràà  eelleeggiitt  ppeerr  llaa  jjuunnttaa  
ddiirreeccttiivvaa  dd''eennttrree  uunnaa  tteerrnnaa  qquuee  pprrooppoossiinn  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  pprròòppiiaa  ccoommiissssiióó  ddee  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa..  
TTiinnddrraann  lleess  ffuunncciioonnss  sseeggüüeennttss::  
aa))  PPrrooppoossaarr  aa  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM  eellss  ccrriitteerriiss  ii  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddee  qquuaalliiffiiccaacciióó,,  ccllaassssiiffiiccaacciióó  ii  
ddeessiiggnnaacciióó  ddeellss  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa  eenn  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  ffeeddeerraaddeess..  
bb))  AArrbbiittrraattggee  ii  ccoonnttrrooll  eessppeeccííffiicc  ddeell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  ffeeddeerraaddeess  iinncclloosseess  eenn  
eell  ccaalleennddaarrii  ooffiicciiaall  ddee  llaa  FFCCMM,,  dd''aaccoorrdd  aammbb  lleess  nnoorrmmeess  eessttaabblleerrtteess  rreeggllaammeennttààrriiaammeenntt..  
cc))  CCoommpplliirr  ii  ffeerr  ccoommpplliirr  eellss  rreeggllaammeennttss  ii,,  ssii  ss''eessccaauu,,  lleess  nnoorrmmeess  rreeggllaammeennttààrriieess  eessttaabblleerrtteess  ppeerr  
lleess  ddiiffeerreennttss  ccoommppeettiicciioonnss  aaddooppttaanntt  eellss  aaccoorrddss  ppeerrttiinneennttss  aa  aaqquueessttss  eeffeecctteess..  
dd))  VVeettllllaarr,,  ssoottaa  llaa  ccoooorrddiinnaacciióó  ddee  ll''eessccoollaa  ddee  ttèèccnniiccss,,  ppeerr  llaa  ffoorrmmaacciióó  ii  aaccttuuaalliittzzaacciióó  ppeerrmmaanneenntt  ddee  
ttoottss  eellss  sseeuuss  mmeemmbbrreess,,  ccooll..llaabboorraanntt  eenn  eellss  ccuurrssooss  ddee  rreecciiccllaattggee  ii  ppoorrttaanntt  aa  tteerrmmee  lleess  pprroovveess  
aaddiieennttss  ppeerr  aall  sseeuu  mmaanntteenniimmeenntt  ttèèccnniicc  aammbb  llaa  ffiinnaalliittaatt  dd''aaccoonnsseegguuiirr  uunn  nniivveellll  òòppttiimm  ddee  
ccoonneeiixxeemmeennttss  ii  pprreeppaarraacciióó..  
ee))  EEssttaabblliirr  lleess  ddiiffeerreennttss  ccaatteeggoorriieess  oo  nniivveellllss  qquuee  ccaallgguuiinn,,  dd''aaccoorrdd  aammbb  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  aapprroovvaaddaa  ppeerr  
llaa  FFCCMM  ii  llaa  lleeggiissllaacciióó  vviiggeenntt  aapplliiccaabbllee..  
ff))  PPrrooppoossaarr  ll''hhoommoollooggaacciióó  ddeellss  rreeggiissttrreess  oo  eellss  rrèèccoorrddss  ddee  CCaattaalluunnyyaa  ddee  lleess  eessppeecciiaalliittaattss  ii  pprroovveess  
qquuee  ccoorrrreessppoonngguuiinn..  
gg))  II  aaqquueelllleess  aallttrreess  ffuunncciioonnss  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM  ccrreegguuii  eessccaaiieenntt  dd''aattoorrggaarr--llii..  
  
AArrtt..  4477  
LLaa  ccoommiissssiióó  ttèèccnniiccaa  ééss  uunn  òòrrggaann  ttèèccnniicc  ccooll..llaabboorraaddoorr  ddee  llaa  FFCCMM  ddee  llaa  qquuaall  ddeeppèènn,,  aammbb  lleess  
ffuunncciioonnss  sseeggüüeennttss::  
aa))  VVeettllllaarr  ssoottaa  llaa  ddiirreeccttrriiuu  ii  ccoooorrddiinnaacciióó  ddee  ll''eessccoollaa  ddee  ttèèccnniiccss  ppeerr  llaa  ffoorrmmaacciióó  ii  aaccttuuaalliittzzaacciióó  
ppeerrmmaanneenntt  ddee  ttoottss  eellss  sseeuuss  mmeemmbbrreess..  
bb))  CCoonnttrriibbuuïïrr  aall  ffoommeenntt  ii  llaa  mmiilllloorraa  ttèèccnniiccaa  ddeell  mmoottoocciicclliissmmee,,  mmiittjjaannççaanntt  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  
ccoonnffeerrèènncciieess,,  sseemmiinnaarriiss  ii  jjoorrnnaaddeess  ttèèccnniiqquueess,,  aaiixxíí  ccoomm  ttaammbbéé  eenn  llaa  ppuubblliiccaacciióó  dd''eessttuuddiiss  ii  ttrreebbaallllss  
ddiivvuullggaattiiuuss..  
cc))  PPrrooppoossaarr  aa  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM  qquuaallsseevvooll  iinniicciiaattiivvaa  qquuee  eess  ccoonnssiiddeerrii  aaddeeqquuaaddaa  ppeerr  aa  llaa  
mmiilllloorraa  ddeell  nniivveellll  ttèèccnniicc  ppeerr  aa  llaa  pprrààccttiiccaa  ddeell  mmoottoocciicclliissmmee  oo  eell  sseeuu  ffoommeenntt..  
dd))  AAqquueelllleess  aallttrreess  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  dd''aattoorrggaarr--llii..  
  
EEll  PPrreessiiddeenntt  dd’’aaqquueessttaa  ccoommiissssiióó  sseerràà  aannoommeennaatt  ppeerr  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FF..CC..MM..,,  sseeggoonnss  
ll’’eessppeecciiffiiccaatt  aa  ll’’aarrttiiccllee  4444..  
  
AArrtt..  4488  
LL''eessccoollaa  ddee  ttèèccnniiccss  ééss  uunn  òòrrggaann  ccooll..llaabboorraaddoorr  ddeeppeenneenntt  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM,,  qquuee  ttéé  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ddee  llaa  ffoorrmmaacciióó  ii  eell  rreecciiccllaattggee  ddee  ll''eessttaammeenntt  ttèèccnniicc  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó,,  qquuee  ccoommpprrèènn  
eellss  ttèèccnniiccss  ddee  ll''eessppoorrtt,,  eellss  pprrooffeessssoorrss,,  eennttrreennaaddoorrss  ii  dd''aallttrreess  eessppeecciiaalliisstteess  oo  ssiimmiillaarrss..  LL''eessccoollaa  ddee  
ttèèccnniiccss  ddeesseennvvoolluuppaarràà  llaa  sseevvaa  aaccttiivviittaatt  dd''aaccoorrdd  aammbb  ll''EEssccoollaa  CCaattaallaannaa  ddee  ll''EEssppoorrtt  ddee  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  
GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt..  
EEll  PPrreessiiddeenntt  ddee  ll’’EEssccoollaa  ddee  TTèèccnniiccss  sseerràà  aannoommeennaatt  ppeerr  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FF..CC..MM..,,  sseeggoonnss  
ll’’eessppeecciiffiiccaatt  aa  ll’’aarrttiiccllee  4444..  
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AArrtt..  4499  
LLaa  ccoommiissssiióó  ddee  mmeeddii  aammbbiieenntt  ééss  uunn  òòrrggaann  ccooll..llaabboorraaddoorr  ddee  llaa  FFCCMM  ffoorrmmaatt  ppeerr  ttèèccnniiccss  ii  eexxppeerrttss,,  
ddeessiiggnnaattss  ppeerr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  aammbb  lleess  ffuunncciioonnss  bbààssiiqquueess  sseeggüüeennttss::  
aa))  CCooll..llaabboorraarr  aammbb  ll''òòrrggaann  ccoommppeetteenntt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  eenn  aaqquueesstt  aassppeeccttee..  
bb))  VVeettllllaarr  ppeerrqquuèè  eenn  eellss  aappaarrttaattss  ccoommppeetteennttss  dd''aaqquueessttaa  ffeeddeerraacciióó,,  eessttiigguuiinn  dd''aaccoorrdd  aammbb  llaa  
pprreesseerrvvaacciióó  ddeell  mmeeddii  aammbbiieenntt..  
cc))  EEssttuuddiiaarr,,  ddiiccttaarr,,  iinnffoorrmmaarr  ii  ddiiffoonnddrree  lleess  nnoorrmmaattiivveess  nneecceessssààrriieess  ppeerr  ddeesseennvvoolluuppaarr  lleess  aaccttiivviittaattss  
mmoottoocciicclliisstteess  eenn  eell  mmeeddii  nnaattuurraall..  
dd))  AAsssseessssoorraarr  llaa  FFCCMM  ii  eellss  sseeuuss  òòrrggaannss  eenn  aaqquueellllss  aassppeecctteess  qquuee  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  oo  ssiigguuii  rreeqquueerriitt..  
ee))  PPrroommoouurree  aacccciioonnss  nneecceessssààrriieess  ppeerr  aa  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  ll''aaccttiivviittaatt  mmoottoocciicclliissttaa  ii  eell  mmeeddii  aammbbiieenntt..  
ff))  II  aaqquueelllleess  aallttrreess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  eennccaarrrreeggaarr--llii..  
  
EEll  PPrreessiiddeenntt  dd’’aaqquueessttaa  ccoommiissssiióó  sseerràà  aannoommeennaatt  ppeerr  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa,,  sseeggoonnss  ll’’eessppeecciiffiiccaatt  aa  
ll’’aarrttiiccllee  4444..  
  
AArrtt..  5500  
CCoommiissssiióó  ttrràànnssiitt  ii  uussuuaarrii  ééss  uunn  òòrrggaann  ccooll..llaabboorraaddoorr  ddee  llaa  FFCCMM  ffoorrmmaatt  ppeerr  ttèèccnniiccss  ii  eexxppeerrttss,,  
ddeessiiggnnaattss  ppeerr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  aammbb  lleess  ffuunncciioonnss  bbààssiiqquueess  sseeggüüeennttss::  
aa))  CCooll..llaabboorraarr  aammbb  ll''òòrrggaann  ccoommppeetteenntt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  eenn  aaqquueesstt  aassppeeccttee..  
bb))  EEssttuuddiiaarr,,  ddiiccttaarr,,  iinnffoorrmmaarr  ii  ddiiffoonnddrree  lleess  nnoorrmmaattiivveess  ii  ccoonnsseellllss  nneecceessssaarriiss  ppeerr  aa  llaa  cciirrccuullaacciióó  
vviiaall..  
cc))  CCooll..llaabboorraarr,,  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eellss  mmiittjjaannss  ddee  ccoommuunniiccaacciióó  ppeerr  ccoonnttrriibbuuïïrr  aa  llaa  mmiilllloorraa  ddee  ll''uuss  ddee  llaa  
mmoottoocciicclleettaa  mmiittjjaannççaanntt  ccaammppaannyyeess  dd''iinnffoorrmmaacciióó,,  sseennssiibbiilliittzzaacciióó,,  eettcc..  
dd))  AAsssseessssoorraarr  llaa  FFCCMM  ii  eellss  sseeuuss  òòrrggaannss  eenn  aaqquueellllss  aassppeecctteess  qquuee  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  oo  ssiigguuii  rreeqquueerriitt..  
ee))  PPrroommoouurree  aacccciioonnss  nneecceessssààrriieess  ppeerr  aa  llaa  ddeeffeennssaa  ddee  ll''uuss  eenn  ggeenneerraall  ddee  llaa  mmoottoocciicclleettaa..  
ff))  II  aaqquueelllleess  aallttrreess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  eennccaarrrreeggaarr--llii..  
  
EEll  PPrreessiiddeenntt  dd’’aaqquueessttaa  ccoommiissssiióó  sseerràà  aannoommeennaatt  ppeerr  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FF..CC..MM..,,  sseeggoonnss  
ll’’eessppeecciiffiiccaatt  aa  ll’’aarrttiiccllee  4444..  
  
AArrtt..  5511  
CCoommiissssiióó  MMééddiiccaa  ééss  uunn  òòrrggaann  ccooll..llaabboorraaddoorr  ddee  llaa  FFCCMM  ffoorrmmaatt  ppeerr  mmeettggeess  ii  eexxppeerrttss,,  ddeessiiggnnaattss  
ppeerr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  aammbb  lleess  ffuunncciioonnss  bbààssiiqquueess  sseeggüüeennttss::  
aa))  CCooll..llaabboorraarr  aammbb  ll''òòrrggaann  ccoommppeetteenntt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  eenn  aaqquueesstt  aassppeeccttee..  
bb))  EEssttuuddiiaarr,,  ddiiccttaarr,,  iinnffoorrmmaarr  ii  ddiiffoonnddrree  lleess  nnoorrmmaattiivveess  ii  ccoonnsseellllss  nneecceessssaarriiss  ppeerr  ddeesseennvvoolluuppaarr  ddee  
ffoorrmmaa  ssaannaa  ii  sseegguurraa  eell  nnoossttrreess  eessppoorrtt..  
cc))  CCooll..llaabboorraarr,,  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eellss  cceennttrreess  mmeeddiiccss  ppeerr  ccoonnttrriibbuuïïrr  aa  llaa  mmiilllloorraa  ddee  ll''uuss  ddee  llaa  
mmoottoocciicclleettaa  mmiittjjaannççaanntt  ccaammppaannyyeess  dd''iinnffoorrmmaacciióó,,  sseennssiibbiilliittzzaacciióó,,  eettcc..  
dd))  AAsssseessssoorraarr  llaa  FFCCMM  ii  eellss  sseeuuss  òòrrggaannss  eenn  aaqquueellllss  aassppeecctteess  qquuee  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  oo  ssiigguuii  rreeqquueerriitt..  
ee))  PPrroommoouurree  aacccciioonnss  nneecceessssààrriieess  ppeerr  llaa  ccoonncciieenncciiaacciióó  sseegguurraa  ddee  ll''uuss  eenn  ggeenneerraall  ddee  llaa  
mmoottoocciicclleettaa..  
ff))  II  aaqquueelllleess  aallttrreess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  eennccaarrrreeggaarr--llii..  
  
EEll  PPrreessiiddeenntt  dd’’aaqquueessttaa  ccoommiissssiióó  sseerràà  aannoommeennaatt  ppeerr  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FF..CC..MM..,,  sseeggoonnss  
ll’’eessppeecciiffiiccaatt  aa  ll’’aarrttiiccllee  4444..  
  
AArrtt..  5522  
CCoommiissssiióó  dd’’IInnssttaall..llaacciioonnss  ééss  uunn  òòrrggaann  ccooll..llaabboorraaddoorr  ddee  llaa  FFCCMM  ffoorrmmaatt  ppeerr    eexxppeerrttss  eenn  lleess  
ddiiffeerreenntteess  bbrraannqquueess  ddeell  ddiisssseennyy,,  ccoonnssttrruucccciióó  ii  uuttiilliittzzaacciióó  ddee’’iinnssttaall..llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess,,  ddeessiiggnnaattss  
ppeerr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  aammbb  lleess  ffuunncciioonnss  bbààssiiqquueess  sseeggüüeennttss::  
aa))  CCooll..llaabboorraarr  aammbb  ll''òòrrggaann  ccoommppeetteenntt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa  eenn  aaqquueesstt  aassppeeccttee..  
bb))  EEssttuuddiiaarr,,  ddiiccttaarr,,  iinnffoorrmmaarr  ii  ddiiffoonnddrree  lleess  nnoorrmmaattiivveess  ii  ccoonnsseellllss  nneecceessssaarriiss  ppeerr  eellaabboorraarr  uunnaa  
xxaarrxxaa  aaddiieenntt  dd’’iinnssttaall..llaacciioonnss  ppeell  mmoottoocciicclliissmmee..  
cc))  CCooll..llaabboorraarr,,  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eellss  cclluubbss,,  aajjuunnttaammeennttss  ii  dd’’aallttrreess  iinnssttiittuucciioonnss  qquuee  aaiixxii  hhoo  
rreeqquueerreeiixxiinn,,  ppeerr  ccoonnttrriibbuuïïrr  aa  llaa  mmiilllloorraa  ddee  lleess  iinnssttaall..llaacciioonnss,,  cciirrccuuiittss,,  eettcc..  
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dd))  AAsssseessssoorraarr  llaa  FFCCMM  ii  eellss  sseeuuss  òòrrggaannss  eenn  aaqquueellllss  aassppeecctteess  qquuee  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  oo  ssiigguuii  rreeqquueerriitt..  
ee))  II  aaqquueelllleess  aallttrreess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ccrreegguuii  ooppoorrttúú  eennccaarrrreeggaarr--llii..  
  
EEll  PPrreessiiddeenntt  dd’’aaqquueessttaa  ccoommiissssiióó  sseerràà  aannoommeennaatt  ppeerr  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FF..CC..MM..,,  sseeggoonnss  
ll’’eessppeecciiffiiccaatt  aa  ll’’aarrttiiccllee  4444..  
  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  VVIIII  
PPrroocceeddiimmeenntt  eelleeccttoorraall..  PPrroovviissiióó  ddee  vvaaccaannttss..  VVoott  ddee  cceennssuurraa..  

  
SSEECCCCIIÓÓ  II  

PPrroocceeddiimmeenntt  eelleeccttoorraall..  PPrroovviissiióó  ddee  vvaaccaannttss..  
  
AArrtt..  5533  
EEllss  ccààrrrreeccss  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  eess  pprroovveeïïrraann  mmiittjjaannççaanntt  ssuuffrraaggii  lllliiuurree,,  ddiirreeccttee,,  iigguuaall  ii  sseeccrreett  ppeellss  
mmeemmbbrreess  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  ppeerr  mmaajjoorriiaa  ddee  vvoottss  ii  aammbb  pprreesseennttaacciióó  ii  aacccceeppttaacciióó  pprrèèvviieess  ddee  
ccaannddiiddaattuurreess..  
  
AArrtt..  5544  
PPeerr  ppooddeerr  sseerr  ccaannddiiddaatt  aa  pprreessiiddeenntt,,  aa  mmeemmbbrree  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  oo  rreepprreesseennttaanntt  tteerrrriittoorriiaall,,  ccaall  
ccoommpplliirr,,  ccoomm  aa  mmíínniimm,,  eellss  rreeqquuiissiittss  sseeggüüeennttss::  
aa))  TTeenniirr  eell  vveeïïnnaattggee  aaddmmiinniissttrraattiiuu  aa  CCaattaalluunnyyaa..  
bb))  SSeerr  mmaajjoorr  dd''eeddaatt..  
cc))  EEssttaarr  eenn  ppllee  úúss  ddeellss  ddrreettss  cciivviillss..  
dd))  NNoo  eessttaarr  eenn  ssiittuuaacciióó  dd’’iinnhhaabbiilliittaacciióó  ppeerr  ssaanncciióó  ffeerrmmaa..  
ee))  NNoo  iinnccoorrrreerr  eenn  ccaapp  iinnccoommppaattiibbiilliittaatt,,  dd’’aaccoorrdd  aa  ll’’eessppeecciiffiiccaatt  aa    ll’’aarrttiiccllee  3399  dd’’aaqquueessttss  EEssttaattuuttss..  
  
AArrtt..  5555  
LLaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ppeerr  aa  ll''eelleecccciióó  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM  ss''hhaa  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee  
mmiittjjaannççaanntt  aaccoorrdd  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ccoonnvvooccaaddaa  aa  ll’’eeffeeccttee..  AA  ll''oorrddrree  ddeell  ddiiaa  ccoonnssttaarràà  llaa  
pprrooppoossttaa  ddee  pprroocceeddiimmeenntt  aa  sseegguuiirr  ppeerr  aa  ll''eelleecccciióó,,  llaa  ddeell  rreeggllaammeenntt,,  llaa  ddeell  ccaalleennddaarrii  eelleeccttoorraall  ii  llaa  
ddee  nnoommeennaammeenntt  ddee  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall,,  qquuee  hhaa  dd''eessttaarr  iinntteeggrraaddaa  ppeerr  ttrreess  mmeemmbbrreess  ttiittuullaarrss  ii  uunnaa  
lllliissttaa  ààmmpplliiaa  ddee  ssuupplleennttss,,  qquuee  ss''eessccoolllliirraann  eenn  eelleecccciióó  lllliiuurree,,  ddiirreeccttaa,,  iigguuaall  ii  sseeccrreettaa  dd''eennttrree  ttoottss  eellss  
mmeemmbbrreess  qquuee  aassssiisstteeiixxiinn  aa  ll''aasssseemmbblleeaa..  
EEnnttrree  eell  ddiiaa  qquuee  eess  pprreenn  ll’’aaccoorrdd  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  dd''eelleecccciioonnss  ii  eell  ddiiaa  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióó  hhaa  ddee  
ttrraannssccóórrrreerr  uunn  mmíínniimm  ddee  3300  ddiieess  nnaattuurraallss  ii  uunn  mmààxxiimm  ddee  4455..  
  
AArrtt..  5566  
LL''aaccoorrdd  ddee  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  dd''eelleecccciioonnss  hhaa  dd''iinncclloouurree,,  ccoomm  aa  mmíínniimm,,  lleess  qqüüeessttiioonnss  sseeggüüeennttss::  
aa))  TTeerrmmiinnii  ppeerr  aa  llaa  ccoonnssttiittuucciióó  ddee  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  eelleeggiiddaa..  
bb))  FFiixxaacciióó  ddee  llaa  ddaattaa  ddee  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddee  ll''aaccttee  eelleeccttoorraall  ii  eell  ccaalleennddaarrii  eelleeccttoorraall..  
cc))  RReeggllaammeenntt  eelleeccttoorraall..  
  
AArrtt..  5577  
EEllss  ccoommppoonneennttss  ddee  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  hhaann  ddee  pprreennddrree  ppoosssseessssiióó  ddeell  ccààrrrreecc  ii  ccoonnssttiittuuïïrr--llaa  
ffoorrmmaallmmeenntt  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ffiixxaatt  ppeerr  ll''aasssseemmbblleeaa..  AA  ll''aaccttee  ddee  ccoonnssttiittuucciióó  hhaann  dd''eelleeggiirr  eell  pprreessiiddeenntt..  
  
HHaa  dd''aaccttuuaarr  ccoomm  aa  sseeccrreettaarrii  ddee  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall,,  aammbb  vveeuu  ppeerròò  sseennssee  vvoott,,  eell  qquuee  hhoo  ssiigguuii  ddee  llaa  
FFCCMM,,  ii  hhaa  dd''eesstteennddrree  aaccttaa  ddee  ttootteess  lleess  rreeuunniioonnss  ii  eellss  aaccoorrddss  qquuee  pprreenngguuii  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall,,  aammbb  
eell  vviisstt--ii--ppllaauu  ddeell  pprreessiiddeenntt..  
LLaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  aaiixxíí  ccoonnssttiittuuïïddaa  hhaa  ddee  mmaanntteenniirr  eell  sseeuu  mmaannddaatt  ii  lleess  ffuunncciioonnss  ffiinnss  aa  ll''aaccaabbaammeenntt  
ddeell  pprrooccééss  eelleeccttoorraall..  
EEll  ccààrrrreecc  ddee  mmeemmbbrree  ddee  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  ééss  oobblliiggaattoorrii  ii  iinnccoommppaattiibbllee  aammbb  llaa  ccoonnddiicciióó  ddee  
ccaannddiiddaatt  oo  ddee  ffaammiilliiaarr  ddee  ccaannddiiddaatt,,  ttaanntt  ppeerr  aaffiinniittaatt  ccoomm  ppeerr  ccoonnssaanngguuiinniittaatt  ffiinnss  aa  uunn  tteerrcceerr  
ggrraauu,,  ii  aammbb  llaa  ddee  mmeemmbbrree  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  oo  ccoommiissssiióó  ggeessttoorraa..  SSii  eess  pprroodduueeiixx  aaqquueessttaa  
iinnccoommppaattiibbiilliittaatt  oo  ccoonnccoorrrree  eenn  ll''eelleeccttee  aallgguunnaa  cciirrccuummssttàànncciiaa  pplleennaammeenntt  jjuussttiiffiiccaattiivvaa  ddee  llaa  
iimmppoossssiibbiilliittaatt  dd''eexxeerrcciirr  eell  ccààrrrreecc,,  hhaa  ddee  sseerr  ssuubbssttiittuuïïtt  ppeellss  ssuupplleennttss  eelleeggiittss..  
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SSii  eellss  eelleeggiittss  ccoomm  aa  ttiittuullaarrss  oo  ssuupplleennttss  ppeerr  ccoommppoossaarr  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  eess  nneegguueenn  aa  pprreennddrree  
ppoosssseessssiióó  oo  eexxeerrcciirr  eell  sseeuu  ccààrrrreecc,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  nnoo  eess  ppuugguuii  ccoonnssttiittuuïïrr  aaqquueesstt  òòrrggaann  eelleeccttoorraall,,  
hhaann  ddee  sseerr  ssuubbssttiittuuïïttss  ppeellss  mmeemmbbrreess  qquuee  ddeessiiggnnii  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  oo,,  ssii  ss''eessccaauu,,  llaa  ccoommiissssiióó  
ggeessttoorraa,,  sseennss  ppeerrjjuuddiiccii  ddee  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  ddiisscciipplliinnààrriieess  qquuee  eess  ppuugguuiinn  ddeerriivvaarr..  
  
  
AArrtt..  5588  
5588..11  
LLaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  ttéé  lleess  ffuunncciioonnss  sseeggüüeennttss::  
  
aa))  AApprroovvaarr  eell  cceennss  eelleeccttoorraall  
  
bb))  CCoonnèèiixxeerr  ii  rreessoollddrree  lleess  rreeccllaammaacciioonnss  qquuee  pprreesseennttiinn  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  rreessppeeccttee  
ddeell  cceennss  oo  lleess  lllliisstteess  eelleeccttoorraallss..  
  
cc))  AAddmmeettrree  oo  rreeffuussaarr  lleess  ccaannddiiddaattuurreess  ii  llaa  sseevvaa  pprrooccllaammaacciióó..  
  

  dd))  DDeecciiddiirr,,  aa  iinnssttàànncciiaa  ddee  qquuaallsseevvooll  mmeemmbbrree  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  oo  ccaannddiiddaatt,,  oo  ppeerr  iinniicciiaattiivvaa  
pprròòppiiaa,,  ssoobbrree  qquuaallsseevvooll  iinncciiddeenntt  qquuee  ssoorrggeeiixxii  eenn  eell  ccuurrss  ddeell  pprrooccééss  eelleeccttoorraall  qquuee  ppuugguuii  
ccoonnssttiittuuiirr  uunnaa  iinnffrraacccciióó  oo  ddeessvviiaacciióó  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  eelleeccttoorraall  oo  ppuugguuii  aaffeeccttaarr  eellss  pprriinncciippiiss  ddee  
ppuubblliicciittaatt,,  dd’’iigguuaallttaatt  dd’’ooppoorrttuunniittaattss,,  ddee  lllliibbeerrttaatt,,  ddee  nnoo  ddiissccrriimmiinnaacciióó  ii  ddee  sseeccrreett  ddee  vvoott,,  qquuee  
hhaann  ddee  sseerr  pprreesseennttss  eenn  ttoott  eell  pprrooccééss  eelleeccttoorraall..  
  
ee))  PPuubblliiccaarr  eellss  rreessuullttaattss  ddee  lleess  eelleecccciioonnss  ii  ppoorrttaarr  aa  tteerrmmee  lleess  ccoommuunniiccaacciioonnss  qquuee  lleeggaallmmeenntt  
ss’’eessttaabblleeiixxiinn..  

  
ff))  II,,  eenn  ggeenneerraall,,  ccoonnèèiixxeerr  ii  rreessoollddrree  lleess  rreeccllaammaacciioonnss  qquuee  pprreesseennttiinn  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  
ll’’aasssseemmbblleeaa  oo  ccaannddiiddaattss  eenn  qquuaallsseevvooll  ffaassee  ddeell  pprrooccééss  eelleeccttoorraall..  
  
5588..22  
TTootteess  lleess  rreeccllaammaacciioonnss  ddaavvaanntt  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  hhaann  ddee  ffeerr--ssee  eenn  uunn  tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  33  ddiieess  
hhààbbiillss  ddeesspprrééss  qquuee  ss’’hhaaggii  pprroodduuïïtt  eell  ffeett  oobbjjeeccttee  dd’’iimmppuuggnnaacciióó,,  ii  llaa  rreessoolluucciióó  ddee  llaa  jjuunnttaa,,  qquuee  
sseerràà  eexxeeccuuttiivvaa,,  ss’’hhaa  ddee  ddiiccttaarr  ddiinnss  eellss  ttrreess  ddiieess  hhààbbiillss  sseeggüüeennttss..  
  
5588..33  
CCoonnttrraa  eellss  aaccoorrddss  ddee  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  ddee  llaa  FFCCMM  ppoott  iinntteerrppoossaarr--ssee  rreeccuurrss  oorrddiinnaarrii  ddaavvaanntt  eell  
TTrriibbuunnaall  CCaattaallàà  ddee  ll’’EEssppoorrtt  eenn  uunn  tteerrmmiinnii  ddee  ttrreess  ddiieess,,  llaa  rreessoolluucciióó  ddeell  qquuaall  eexxhhaauurreeiixx  llaa  vviiaa  
aaddmmiinniissttrraattiivvaa..  

    
AArrtt..  5599  
LLeess  eelleecccciioonnss  eess  dduueenn  aa  tteerrmmee  aa  ttrraavvééss  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  ccaannddiiddaattuurreess  ttaannccaaddeess  ii  eess  ccoonnssiiddeerraarraann  
ccaannddiiddaattuurreess  vvààlliiddeess  aaqquueelllleess  qquuee  ccoommppttiinn  aammbb  ll’’aavvaall  ssiiggnnaatt  ppeerr  uunn  nnoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  ddee  
ll’’aassssaammbblleeaa  ggeenneerraall  qquuee  rreepprreesseennttiinn,,  ccoomm  aa  mmíínniimm,,  eell  1100%%  ddeell  ttoottaall  ddee  vvoottss  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  
ggeenneerraall,,  tteenniinntt  eenn  ccoommppttee  qquuee  ttoott  aasssseemmbblleeiissttaa  ppoott  ddoonnaarr  eell  sseeuu  ssuuppoorrtt,,  mmiittjjaannççaanntt  uunn  aavvaall,,  aa  
uunnaa  oo  mmééss  ccaannddiiddaattuurreess..  SSii  nnoommééss  eess  pprreesseennttaa  uunnaa  uunniiccaa  ccaannddiiddaattuurraa  vvààlliiddaa  oo  nnoommééss  eess  ddeeccllaarraa  
vvààlliiddaa  uunnaa  ddee  lleess  pprreesseennttaaddeess  nnoo  eess  rreeaalliittzzaarràà  ll’’aaccttee  ddee  vvoottaacciioonnss  ii  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  pprrooccllaammaarráá  
eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurraa  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  
  
AArrtt..  6600  
SSii  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  oo,,  ssii  ss''eessccaauu,,  ddee  llaa  ccoommiissssiióó  ggeessttoorraa  eess  vvooll  pprreesseennttaarr  ccoomm  aa  
ccaannddiiddaatt  aa  lleess  eelleecccciioonnss,,  hhaa  ddee  pprreesseennttaarr  llaa  ddiimmiissssiióó  ii  cceessssaarr  eenn  eell  ccààrrrreecc  aabbaannss  qquuee  ss''iinniicciiïï  eell  
tteerrmmiinnii  ddee  pprreesseennttaacciióó  ddee  ccaannddiiddaattuurreess..  
EEnn  eell  ssuuppòòssiitt  qquuee  ttoottss  oo  llaa  mmaajjoorriiaa  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddiimmiitteeiixxiinn  ppeerr  pprreesseennttaarr--
ssee  ccoomm  aa  ccaannddiiddaattss  aa  lleess  eelleecccciioonnss  ccaallddrràà  aatteenniirr--ssee  aall  qquuee  ddiissppoossaa  ll''aarrttiiccllee  6644..66  
NNoo  ppooddeenn  iinnccoorrppoorraarr--ssee  aa  llaa  nnoovvaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ppoosstteerriioorrmmeenntt  aa  llaa  sseevvaa  eelleecccciióó  ii  dduurraanntt  llaa  
pprriimmeerraa  mmeeiittaatt  ddeell  sseeuu  mmaannddaatt,,  aaqquueellllss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  qquuee  nnoo  ddiimmiitteeiixxiinn  
aabbaannss  ddeell  pprrooccééss  eelleeccttoorraall,,  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  oo  eellss  ddee  llaa  ccoommiissssiióó  ggeessttoorraa..  
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AArrtt..  6611  
AA  lleess  eelleecccciioonnss  aa  llaa  pprreessiiddèènncciiaa  ii  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó,,  aaiixxíí  ccoomm  eellss  vvoottss  
ddee  cceennssuurraa,,  eess  ggaarraannttiirràà  qquuee  eess  dduugguuiinn  aa  tteerrmmee  mmiittjjaannççaanntt  ttaanntteess  mmeesseess  eelleeccttoorraallss  eenn  eell  
tteerrrriittoorrii  ccoomm  ddiivviissiioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  pprreevviisstteess  aallss  EEssttaattuuttss..  AA  ttaall  eeffeeccttee,,  ss’’eenntteennddrràà  qquuee  ll’’aasssseemmbblleeaa  
ggeenneerraall  ccoonnvvooccaaddaa  eenn  aaqquueessttss  ccaassooss,,  ppeell  qquuee  ffaa  aall  ppuunntt  ddee  ll’’oorrddrree  ddeell  ddiiaa  ccoorrrreessppoonneenntt  aa  lleess  
vvoottaacciioonnss,,  eess  ddeesseennvvoolluuppaa  ssiimmuullttàànniiaammeenntt  eenn  ttoottss  ii  ccaaddaassccuunn  ddeellss  ccooll��lleeggiiss  eelleeccttoorraallss  pprreevviissttooss  aa  
llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa..  
  
AArrtt..  6622  
EEll  mmaannddaatt  ddeellss  ccààrrrreeccss  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ttéé  uunnaa  dduurraaddaa  ddee  44  aannyyss  ii,,  eenn  ttoott  ccaass,,  llaa  sseevvaa  
rreennoovvaacciióó  ééss  ttoottaall..  TToottss  eellss  ccààrrrreeccss  ssóónn  rreeeelleeggiibblleess,,  sseennssee  ccaapp  lliimmiittaacciióó  tteemmppoorraall,,  aa  eexxcceeppcciióó  ddeell  
PPrreessiiddeenntt  qquuee  nnoommééss  ppooddrràà  ooccuuppaarr  aaqquueesstt  ccààrrrreecc  dduurraanntt  ddooss  mmaannddaattss..  
LLaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ssiigguuii  eelleeggiiddaa  ccoomm  aa  pprreessiiddeenntt  ddee  llaa  FFCCMM  hhaa  ddee  cceessssaarr  ttoott  ttiippuuss  dd''aaccttiivviittaattss  
ccoommppeettiittiivveess  ddee  ccaarrààcctteerr  ffeeddeerraatt,,  ttèèccnniiqquueess  ii  ddiirreeccttiivveess  eenn  eell  mmoottoocciicclliissmmee  ii  eenn  ll''ààmmbbiitt  tteerrrriittoorriiaall  
ddee  llaa  FFCCMM..  
  
AArrtt..  6633  
LL''aaccttee  ddee  lleess  vvoottaacciioonnss  sseerràà  ccoonnttrroollaatt  ppeerr  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  ii,,  ssii  ss’’eessccaauu,,  ttaammbbéé  hhoo  ssuuppeerrvviisseerraann  
eellss  iinntteerrvveennttoorrss  ddeessiiggnnaattss  ppeellss  ccaannddiiddaattss  oo  ppeellss  rreepprreesseennttaannttss  eennvviiaattss  ppeerr  llaa  SSGGEE  oo  ppeerr  llaa  UUFFEECC..  
LLaa    jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  aaiixxeeccaarraa  aaccttaa  uunnaa  vveeggaaddaa  aaccaabbaaddaa  llaa  vvoottaacciióó  ii  eell  rreeccoommppttee..  
NNoo  sseerraann  aaddmmeessooss  eellss  vvoottss  ppeerr  ccoorrrreeuu  nnii  ppeerr  ddeelleeggaacciióó..  NNoommééss  eess  ppoott  rreepprreesseennttaarr  uunnaa  eennttiittaatt  eenn  
eellss  tteerrmmeess  eexxpprreessssaattss  aa  ll’’aarrttiiccllee  5577  ddeell  DDeeccrreett  5588//22001100  ddee  44  ddee  mmaaiigg  ii  5555//22001122  ddee  2299  ddee  mmaaiigg  
qquuee  eell  mmooddiiffiiccaa..  EEnn  ccaapp  ccaass  ss’’aaddmmeett  qquuee  uunnaa  ppeerrssoonnaa  eexxeerrcceeiixxii  llaa  rreepprreesseennttaacciióó  ddee  mmééss  dd’’uunnaa  
eennttiittaatt  aa  ll’’aassssaammbblleeaa  ggeenneerraall..  
  
AArrtt..  6644  
6644..11  
LLaa  ccaannddiiddaattuurraa  qquuee  hhaaggii  oobbttiinngguutt  llaa  mmaajjoorriiaa  ddee  vvoottss  vvààlliiddss  sseerràà  ccoonnssiiddeerraaddaa  gguuaannyyaaddoorraa..  
  
6644..22  
SSii  eess  pprroodduuïïss  eemmppaatt  eennttrree  lleess  dduueess  oo  mmééss  ccaannddiiddaattuurreess  qquuee  hhaaggiinn  oobbttiinngguutt  mmééss  vvoottss,,  ccaallddrràà  
rreeaalliittzzaarr  uunnaa  nnoovvaa  vvoottaacciióó  eennttrree  eellss  eemmppaattaattss  eell  sseettèè  ddiiaa  sseeggüüeenntt,,  aallss  mmaatteeiixxooss  lllloocc,,  hhoorraa  ii  
ccoonnddiicciioonnss..    
  
6644..33  
LL''aaccttaa  ddee  pprrooccllaammaacciióó  ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurraa  gguuaannyyaaddoorraa  ppeerr  ppaarrtt  ddee  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  ss''hhaa  ddee  
ccoommuunniiccaarr,,  mmiittjjaannççaanntt  cceerrttiiffiiccaacciióó,,  ddiinnss  eellss  ttrreess  ddiieess  sseeggüüeennttss,,  aa  lleess  ccaannddiiddaattuurreess  pprreesseennttaaddeess  ii  
aall  RReeggiissttrree  dd''eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  eell  qquuaall  eenn  ddoonnaarràà  ccoommppttee  aa  llaa  
RRFFMMEE  ii  aa  llaa  UUnniióó  ddee  FFeeddeerraacciioonnss  EEssppoorrttiivveess  CCaattaallaanneess  ((aa  ppaarrttiirr  dd''aarraa  UUFFEECC))..  
  
6644..44  
CCoonnttrraa  ll''aaccttaa  ddee  pprrooccllaammaacciióó  ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurraa  gguuaannyyaaddoorraa  eess  ppoott  iinntteerrppoossaarr  eell  rreeccuurrss  pprreevviissttss  aa  
ll’’aarrttiiccllee  5588..33..  
  

      
6644..55..    

    SSii  nnoommééss  eess  pprreesseennttaa  uunnaa  úúnniiccaa  ccaannddiiddaattuurraa  vvààlliiddaa  oo  nnoommééss  eess  ddeeccllaarraa  vvààlliiddaa  uunnaa  ddee  lleess  
pprreesseennttaaddeess  nnoo  eess  rreeaalliittzzaarràà  ll’’aaccttee  ddee  vvoottaacciioonnss  ii  llaa  jjuunnttaa  eelleeccttoorraall  pprrooccllaammaarràà  eellss  mmeemmbbrreess  
ddee  llaa  ccaannddiiddaattuurraa  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  

 
6644..66  
SSii  nnoo  eess  pprreesseennttaa  ccaapp  ccaannddiiddaattuurraa  ttaannccaaddaa  oo  nnoo  ééss  vvààlliiddaa  ccaapp  ddee  lleess  pprreesseennttaaddeess,,  llaa  jjuunnttaa  
eelleeccttoorraall,,  aammbb  eellss  mmeemmbbrreess  ssuupplleennttss  ii,,  ssii  ss''eessccaauu,,  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  qquuee  nnoo  
hhaaggiinn  cceessssaatt,,  ccoonnssttiittuuïïrraann  uunnaa  ccoommiissssiióó  ggeessttoorraa,,  aammbb  ll''úúnniicc  oobbjjeeccttiiuu  dd''aaddmmiinniissttrraarr  llaa  ffeeddeerraacciióó  ii  
ccoonnvvooccaarr  ii  rreeaalliittzzaarr  nnoovveess  eelleecccciioonnss  eenn  uunn  tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  ttrreess  mmeessooss..  
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AArrtt..  6655  
EEll  cceessssaammeenntt  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM  eess  pprroodduueeiixx  ppeerr  lleess  ccaauusseess  sseeggüüeennttss::  
aa))  PPeerr  ll’’aaccaabbaammeenntt  ddeell  mmaannddaatt  nnaattuurraall  ppeell  qquuaall  vvaann  sseerr  eelleeggiittss..  
bb))  PPeerr  llaa  ppèèrrdduuaa  ddee  qquuaallsseevvooll  ddee  lleess  ccoonnddiicciioonnss  nneecceessssààrriieess  ppeerr  sseerr  eelleeggiittss..  
cc))  DDiimmiissssiióó,,  iinnccaappaacciittaacciióó,,  iinnhhaabbiilliittaacciióó,,  sseeppaarraacciióó  oo  ddeeffuunncciióó  ddee  mmééss  ddeell  5500%%  ddeellss  mmeemmbbrreess,,  
ii  ttaammbbéé  ssii  ss’’aarrrriibbaa  aa  aaqquueesstt  ppeerrcceennttaattggee  ppeerr  cceessssaammeenntt  oo  ddiimmiissssiióó  ddee  ffoorrmmaa  iinnddiivviidduuaalliittzzaaddaa..  
dd))  PPeerr  ddeecciissiióó  ddiisscciipplliinnààrriiaa  eexxeeccuuttiivvaa  qquuee  iinnhhaabbiilliittii  ppeerr  aa  ooccuuppaarr  eellss  ccààrrrreeccss  ddeellss  òòrrggaannss  ddeell  
ggoovveerrnn  oo  rreepprreesseennttaacciióó  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó..  
ee))  PPeerr  aapprroovvaacciióó  dd’’uunn  vvoott  ddee  cceennssuurraa..  
  
AArrtt..  6666  
LLaa  ssuussppeennssiióó  tteemmppoorraall  ddeell  mmaannddaatt  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  eess  pprroodduueeiixx  ppeerr  lleess  
ccaauusseess  sseeggüüeennttss::  
aa))  PPeerr  llaa  ssooll..lliicciittuudd  ddee  ll''iinntteerreessssaatt,,  qquuaann  ccoonnccoorrrriinn  cciirrccuummssttàànncciieess  qquuee  hhoo  jjuussttiiffiiqquuiinn  ii  aaiixxíí  hhoo  
aapprroovvii  llaa  jjuunnttaa..  
bb))  PPeerr  aaccoorrdd  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  qquuaann  ss''iinnssttrruueeiixxii  uunn  eexxppeeddiieenntt  ddiisscciipplliinnaarrii  aa  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  
jjuunnttaa..  AAqquueessttaa  ssuussppeennssiióó  hhaa  ddee  sseerr  ppeell  tteemmppss  ddee  llaa  iinnssttrruucccciióó  ddee  ll''eexxppeeddiieenntt..  
cc))  PPeerr  iinnhhaabbiilliittaacciióó  tteemmppoorraall,,  aaccoorrddaaddaa  ppeerr  ddeecciissiióó  ddiisscciipplliinnààrriiaa  eexxeeccuuttiivvaa..  
dd))  PPeerr  iinnaassssiissttèènncciiaa  sseennssee  ccaauussaa  jjuussttiiffiiccaaddaa,,  ddee  mmaanneerraa  rreeiitteerraaddaa,,  aa  lleess  rreeuunniioonnss  ddee  llaa  jjuunnttaa  
ddiirreeccttiivvaa..  
  
AArrtt..  6677  
6677..11  
EEnn  ccaass  qquuee  eexxiisstteeiixxiinn  vvaaccaannttss  aa  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ppeell  cceessssaammeenntt  oo  ssuussppeennssiióó  dd''aallgguunn  ddeellss  sseeuuss  
mmeemmbbrreess,,  eess  ccoobbrriirraann  lleess  vvaaccaannttss  ddee  llaa  ffoorrmmaa  sseeggüüeenntt..  EEnn  rreellaacciióó  aammbb  eell  pprreessiiddeenntt  sseerràà  
dd''aapplliiccaacciióó  eell  qquuee  ddiissppoossaa  ll''aarrttiiccllee  3322,,  lllleevvaatt  ddeellss  ssuuppòòssiittss  ddeellss  aappaarrttaattss  cc))  ii  dd))  dd''aaqquueesstt  aarrttiiccllee..    
aa))  QQuuaann  lleess  vvaaccaannttss  aaffeeccttiinn  mmeennyyss  ddeell  5500%%  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  ppeerròò  nnoo  eell  
pprreessiiddeenntt,,  aaqquueesstt  hhaa  dd''aaccoorrddaarr  llaa  pprroovviissiióó  ttrraannssiittòòrriiaa  ddeellss  ccààrrrreeccss  ccoorrrreessppoonneennttss,,  ddeecciissiióó  qquuee  hhaa  
ddee  sseerr  rraattiiffiiccaaddaa  eenn  llaa  pprriimmeerraa  aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  qquuee  rreeaalliittzzii  llaa  ffeeddeerraacciióó..  
bb))  SSii  lleess  vvaaccaannttss  aaffeecctteenn  mmeennyyss  ddeell  5500%%  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  iinnccllooeenntt--hhii  eell  
pprreessiiddeenntt,,  ccoorrrreessppoonn  aallss  mmeemmbbrreess  nnoo  aaffeeccttaattss  ddeecciiddiirr  llaa  pprroovviissiióó  ttrraannssiittòòrriiaa  ddee  vvaaccaannttss,,  ddeecciissiióó  
qquuee  ttaammbbéé  hhaa  ddee  sseerr  rraattiiffiiccaaddaa  eenn  llaa  pprrooppeerraa  aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  qquuee  rreeaalliittzzii  llaa  ffeeddeerraacciióó,,  sseennss  
ppeerrjjuuddiiccii  ddeell  qquuee  ddiissppoossaa  ll''aarrttiiccllee  3322..  
cc))  SSii  lleess  vvaaccaannttss  aaffeecctteenn  mmééss  ddeell  5500%%  ddeellss  ccoommppoonneennttss  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  iinnccllooeenntt--hhii  eell  
pprreessiiddeenntt,,  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  hhaa  dd''eelleeggiirr  uunnaa  ccoommiissssiióó  ggeessttoorraa  aammbb  ll''oobbjjeeccttee  dd''aaddmmiinniissttrraarr  
ttrraannssiittòòrriiaammeenntt  llaa  ffeeddeerraacciióó  ii  ccoonnvvooccaarr  ii  rreeaalliittzzaarr  nnoovveess  eelleecccciioonnss  eenn  uunn  tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  ttrreess  
mmeessooss..  
dd))  EEnn  eell  ccaass  qquuee  lleess  vvaaccaannttss  aaffeeccttiinn  mmééss  ddeell  5500%%  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  ppeerròò  nnoo  eell  
pprreessiiddeenntt,,  aaqquueesstt  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eellss  mmeemmbbrreess  qquuee  rreessttiinn  aallss  ccààrrrreeccss  ddiirreeccttiiuuss  eess  ccoonnssttiittuuïïrraann  eenn  
ccoommiissssiióó  ggeessttoorraa  aammbb  ll''oobbjjeeccttee  eessttaabblleerrtt  eenn  ll''aappaarrttaatt  pprreecceeddeenntt..  
  
6677..22  
EEllss  ccààrrrreeccss  vvaaccaannttss  pprroovveeïïttss  ttrraannssiittòòrriiaammeenntt  ii  ttaammbbéé  eellss  ddeessiiggnnaattss  ppeerr  ooccuuppaarr--llooss,,  hhoo  ssóónn  nnoommééss  
ppeell  tteemmppss  qquuee  rreessttii  ddee  mmaannddaatt  aall  ccààrrrreecc  ii  sseennssee  qquuee  llaa  ddeessiiggnnaacciióó  aalltteerrii  eell  tteemmppss  nnaattuurraall  ddeell  
mmaannddaatt  qquuee  eessttaabblleeiixxii  ll''aarrttiiccllee  6622..  
  
6677..33  
EEnn  eell  ssuuppòòssiitt  qquuee  llaa  pprroovviissiióó  ttrraannssiittòòrriiaa  eess  ffaaccii  ccoomm  aa  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  ddee  llaa  ssuubbssttiittuucciióó  dd''uunn  
mmeemmbbrree  aammbb  eell  mmaannddaatt  ssuussppèèss  tteemmppoorraallmmeenntt,,  eell  mmaannddaatt  ddeell  ddeessiiggnnaatt  ppeerr  ssuubbssttiittuuïïrr--lloo  ss''hhaa  ddee  
lliimmiittaarr  eexxcclluussiivvaammeenntt  aall  tteemmppss  ddee  llaa  ssuussppeennssiióó,,  sseennssee  qquuee  ppuugguuii  eexxcceeddiirr  ddeell  mmaannddaatt  nnaattuurraall  ddeell  
ssuubbssttiittuuïïtt..  
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SSEECCCCIIÓÓ  IIII  
VVoott  ddee  CCeennssuurraa..  

  
AArrtt..  6688  
6688..11  
PPeerrqquuèè  eess  ppuugguuii  ssooll..lliicciittaarr  uunn  vvoott  ddee  cceennssuurraa  ccoonnttrraa  eell  pprreessiiddeenntt  ddee  llaa  FFCCMM,,  llaa  ttoottaalliittaatt  ddee  llaa  
sseevvaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  oo  qquuaallsseevvooll  ddeellss  sseeuuss  mmeemmbbrreess,,  ccaallddrràà  qquuee  hhoo  ddeemmaannii  ppeerr  eessccrriitt  mmoottiivvaatt,,  
aammbb  llaa  ssiiggnnaattuurraa  ii  llaa  ffoottooccòòppiiaa  ddeell  DDooccuummeenntt  NNaacciioonnaall  dd''IIddeennttiittaatt  ddeellss  ssooll..lliicciittaannttss,,  llaa  mmaajjoorriiaa  
ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  jjuunnttaa  oo,,  ppeell  1155%%  ddeellss  mmeemmbbrreess  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..  
  
6688..22  
UUnn  ccoopp  pprreesseennttaaddaa  llaa  ssooll..lliicciittuudd  ddeell  vvoott  ddee  cceennssuurraa  ddaavvaanntt  llaa  sseeccrreettaarriiaa  ddee  llaa  FFCCMM,,  ss''hhaa  ddee  
ccoonnssttiittuuïïrr,,  ddiinnss  eell  tteerrmmiinnii  ddeellss  1100  ddiieess  sseeggüüeennttss,,  uunnaa  mmeessaa  ddee  55  ppeerrssoonneess,,  ffoorrmmaaddaa  ppeerr  22  
mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddeessiiggnnaattss  ppeerr  aaqquueessttaa,,  eellss  22  pprriimmeerrss  ssiiggnnaannttss  ddee  llaa  ssooll..lliicciittuudd  ii  uunn  
ddeelleeggaatt  ddeessiiggnnaatt  ppeerr  llaa  UUFFEECC,,  qquuee  eenn  sseerràà  eell  pprreessiiddeenntt..  
  
6688..33  
CCoommpprroovvaaddaa  ppeerr  llaa  mmeessaa  ll''aaddeeqquuaacciióó  ddee  llaa  ssooll..lliicciittuudd  aallss  rreeqquuiissiittss  aasssseennyyaallaattss  aall  ppuunntt  pprriimmeerr,,  ii  
ddiinnss  eell  tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  55  ddiieess,,  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  hhaa  ddee  ccoonnvvooccaarr  ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  ppeerr  ttaall  
qquuee  aaqquueessttaa  ttiinngguuii  lllloocc  eenn  uunn  tteerrmmiinnii  nnoo  iinnffeerriioorr  aa  1100  ddiieess  nnaattuurraallss  nnoo  ssuuppeerriioorr  aa  2200  ddiieess  aa  
ccoommppttaarr  ddee  ll''eennddeemmàà  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa,,  aammbb  llaa  ffiinnaalliittaatt  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee  ll''aaccttee  ddee  llaa  vvoottaacciióó,,  
pprrèèvviiaammeenntt  aall  qquuaall  ttiinnddrraann  vveeuu  eellss  rreepprreesseennttaannttss  ddeellss  ssooll..lliicciittaannttss  ddeell  vvoott  ddee  cceennssuurraa  ii  eellss  
cceennssuurraattss..  CCaaddaassccuunnaa  dd''aaqquueesstteess  iinntteerrvveenncciioonnss  ttiinnddrraann  uunnaa  dduurraaddaa  mmààxxiimmaa  ddee  3300  mmiinnuuttss,,  aammbb  
ddrreett  aa  uunn  ttoorrnn  ddee  rrèèpplliiccaa  ddee  1155  mmiinnuuttss  ccoomm  aa  mmààxxiimm..  
  
6688..44  
NNoo  ss''aaddmmeettrràà  eell  vvoott  ppeerr  ddeelleeggaacciióó  nnii  ppeerr  ccoorrrreeuu..  UUnnaa  mmaatteeiixxaa  mmoocciióó  ddee  cceennssuurraa  nnoo  eess  ppooddrràà  
ttoorrnnaarr  aa  pprreesseennttaarr  eenn  eell  tteerrmmiinnii  dd''uunn  aannyy..  
  
6688..55  
LL''aasssseemmbblleeaa  ii  ll''aaccttee  ddee  llaa  vvoottaacciióó  hhaann  ddee  sseerr  ccoonnttrroollaattss  ppeerr  llaa  mmeessaa  eessmmeennttaaddaa  aa  ll’’aarrttiiccllee  6688..22,,  llaa  
qquuaall  hhaa  ddee  rreessoollddrree  ttoottss  eellss  iinncciiddeennttss  ii  lleess  rreeccllaammaacciioonnss  qquuee  ss''hhii  ppuugguuiinn  pprroodduuïïrr,,  tteenniinntt  eenn  
ccoommppttee  qquuee  eellss  sseeuuss  aaccoorrddss  ssóónn  iimmmmeeddiiaattaammeenntt  eexxeeccuuttiiuuss  ii  sseennssee  qquuee  ss''iinntteerrrroommppii  nnii  ppuugguuii  
ssuussppeennddrree''ss  ppeerr  aaqquueessttaa  ccaauussaa  llaa  vvoottaacciióó..  UUnn  ccoopp  ffiinnaalliittzzaaddaa  llaa  vvoottaacciióó,,  llaa  mmeessaa  hhaa  ddee  ddiissppoossaarr  
ll''eessccrruuttiinnii  ii  eell  rreeccoommppttee  ddee  vvoottss..  CCoonnttrraa  llaa  rreessoolluucciióó  ffiinnaall  ddee  llaa  mmeessaa  eess  ppoott  iinntteerrppoossaarr    eell  rreeccuurrss  
pprreevviisstt  aa  ll’’aarrttiiccllee  5588..22..  
  
6688..66  
EEll  vvoott  ddee  cceennssuurraa  nnoommééss  eess  ppoott  aaccoorrddaarr  mmiittjjaannççaanntt  vvoottaacciióó  ffaavvoorraabbllee  ddee  lleess  22//33  ppaarrttss  ddeellss  
mmeemmbbrreess  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  aassssiisstteennttss..  
  
6688..77  
UUnn  ccoopp  aaccoorrddaatt  eell  vvoott  ddee  cceennssuurraa,,  eell  pprreessiiddeenntt,,  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  oo  eellss  mmeemmbbrreess  aa  qquuii  aaffeeccttii  
cceessssaarraann  aauuttoommààttiiccaammeenntt,,  ii  ss''aapplliiccaarràà  eell  rrèèggiimm  ddee  ttrraannssiicciióó  pprreevviisstt  aa  ll''aarrttiiccllee  6644..66..  
  
6688..88  
EEnn  eell  ccaass  qquuee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  nnoo  nnoommeennééss  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  mmeessaa  oo  nnoo  ccoonnvvooqquuééss  
ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt,,  aa  ppeettiicciióó  ddeellss  22  pprriimmeerrss  ssiiggnnaannttss  ddee  llaa  
ssooll..lliicciittuudd,,  ppoott  rreeqquueerriirr  aa  llaa  jjuunnttaa  qquuee  hhoo  ppoorrttii  aa  tteerrmmee..  EEll  ffeett  qquuee  llaa  jjuunnttaa  nnoo  hhoo  ffaaccii  eenn  eell  
tteerrmmiinnii  qquuee  llii  aasssseennyyaallii,,  ffaaccuullttaa  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt  ppeerrqquuèè  ppuugguuii  nnoommeennaarr  
ddiissccrreecciioonnaallmmeenntt  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  mmeessaa  qquuee  mmaannqquuiinn  oo,,  ssii  ss''eessccaauu,,  ccoonnvvooccaarr  ddiirreeccttaammeenntt  
ll''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  aammbb  llaa  ffiinnaalliittaatt  ddee  dduurr  aa  tteerrmmee  ll''aaccttee  ddee  llaa  vvoottaacciióó,,  sseennss  ppeerrjjuuddiiccii  ddee  lleess  
rreessppoonnssaabbiilliittaattss  ddiisscciipplliinnààrriieess  qquuee  ssiigguuiinn  dd''aapplliiccaacciióó..  
  
6688..99    
EEnn  eell  ssuuppòòssiitt  ddee  qquuee  uunn  vvoott  ddee  cceennssuurraa  nnoo  pprroossppeerrii,,  nnoo  eess  ppoott  ppllaanntteejjaarr  uunn  nnoouu  vvoott  ffiinnss  qquuee  
ttrraannssccoorrrrii  uunn  tteerrmmiinnii  ddee  ddooss  aannyyss  ddeess  ddee  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  eenn  qquuee  ss’’hhaaggii  
rreebbuuttjjaatt..  
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6688..1100  
EEnn  eell  ccaass  ddee  qquuee  eell  vvoott  ddee  cceennssuurraa  vvaaggii  ccoonnttrraa  eell  pprreessiiddeenntt  oo  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ss’’hhaa  dd’’iinncclloouurree  llaa  
pprrooppoossttaa  ddee  ddeessiiggnnaacciióó  dd’’uunnaa  nnoovvaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  
  
6688..1111  
NNoo  eess  ppoott  pprroommoouurree  ccaapp  vvoott  ddee  cceennssuurraa  ffiinnss  qquuee  ttrraannssccoorrrriinn  66  mmeessooss  ddeess  ddee  ll’’eelleecccciióó  dd’’uunnaa  nnoovvaa  
jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  
  
  

TTÍÍTTOOLL  IIIIII  
OOrrggaanniittzzaacciióó  tteerrrriittoorriiaall  

  
AArrtt..  6699  
LLaa  FFCCMM  ttiinnddrràà  qquuaattrree  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  aammbb  sseeuu  aa  lleess  cciiuuttaattss  ddee  BBaarrcceelloonnaa,,  GGiirroonnaa,,  
LLlleeiiddaa  ii  TTaarrrraaggoonnaa,,  aaggrruuppaanntt  ccaaddaassccuunnaa  dd''eelllleess  lleess  sseevveess  ccoommaarrqquueess..  
  
AArrtt..  7700  
LLaa  mmooddiiffiiccaacciióó  ddee  ll''eessttrruuccttuurraa  ddeessccrriittaa  aa  ll''aarrttiiccllee  aanntteerriioorr  hhaauurràà  dd''aapprroovvaarr--ssee  mmiittjjaannççaanntt  aaccoorrdd  
dd''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..  
  
AArrtt..  7711  
LLeess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  ddee  llaa  FFCCMM  ttiinnddrraann,,  ssii  ss''eessccaauu,,  ppeerr  ddeelleeggaacciióó  dd''aaqquueessttaa  eennttrree  
aallttrreess,,  lleess  ffuunncciioonnss  sseeggüüeennttss::  
aa))  LLaa  pprroommoocciióó,,  oorrggaanniittzzaacciióó  ii  ccoonnttrrooll  ddee  lleess  aaccttiivviittaattss  mmoottoocciicclliisstteess  eenn  eell  sseeuu  ààmmbbiitt  ggeeooggrrààffiicc  
eessppeeccííffiicc..  
bb))  RReepprreesseennttaarr,,  eenn  nnoomm  ddee  llaa  FFCCMM,,  ddeellss  cclluubbss  oo  lleess  aassssoocciiaacciioonnss  ii  lleess  aaggrruuppaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  
ddeellss  sseeuu  ààmmbbiitt,,  ddaavvaanntt  lleess  aauuttoorriittaattss  ii  eellss  oorrggaanniissmmeess  ooffiicciiaallss  ddee  llaa  ddeemmaarrccaacciióó..  
cc))  TTuutteellaarr  lleess  aaccttiivviittaattss  ii  ccoommppeettiicciioonnss  ddiinnss  eell  sseeuu  ààmmbbiitt  ggeeooggrrààffiicc  qquuee  ssiigguuiinn  mmééss  ccoonnvveenniieennttss  
ppeerr  aa  llaa  mmiilllloorraa  ddeell  mmoottoocciicclliissmmee,,  ii  eennccaarrrreeggaarr--ssee  dd''aaqquueelllleess  qquuee  ssiigguuiinn  oorrggaanniittzzaaddeess  ppeellss  cclluubbss  oo  
lleess  eennttiittaattss  ffeeddeerraaddeess  ii  ddee  lleess  qquuee  eellss  ppuugguuii  ddeelleeggaarr  llaa  mmaatteeiixxaa  FFCCMM..  
dd))  DDiivvuullggaarr  ii  ffeerr  mmaanntteenniirr  eell  rreessppeeccttee  ii  eell  ccoommpplliimmeenntt  ddee  lleess  nnoorrmmeess,,  eellss  eessttaattuuttss  ii  eellss  
rreeggllaammeennttss  eessppoorrttiiuuss  ii  aassssoocciiaattiiuuss  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  ppeerr  ppaarrtt  ddeellss  cclluubbss,,  eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess,,  
eessppoorrttiisstteess,,  ooffiicciicciiaallss  ddee  pprroovvaa,,  ttèèccnniiccss,,  ddiirreeccttiiuuss  ii  aallttrreess  rreepprreesseennttaacciioonnss  ddiinnss  eell  sseeuu  ààmmbbiitt  
ggeeooggrrààffiicc..  
ee))  FFoorrmmuullaarr  lleess  pprrooppoosstteess  oo  iinniicciiaattiivveess  qquuee  ccrreegguuiinn  eessccaaiieennttss  aa  llaa  FFCCMM  ppeerr  aa  pprroommoouurree  oo  
ffoommeennttaarr  eell  mmoottoocciicclliissmmee..  
ff))  AAsssseessssoorraarr  lleess  eennttiittaattss  ppúúbblliiqquueess  oo  pprriivvaaddeess  ddeell  sseeuu  ààmmbbiitt  eenn  eellss  aassssuummpptteess  rreeffeerreennttss  aall  
mmoottoocciicclliissmmee..  
gg))  GGeessttiioonnaarr  eellss  rreeccuurrssooss  eeccoonnòòmmiiccss  qquuee  eessttaabblleeiixxii  llaa  FFCCMM..  
  
AArrtt..  7722  
LLeess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  iinnffoorrmmaarraann  ddee  lleess  sseevveess  aaccttiivviittaattss  ii  iinniicciiaattiivveess  aa  llaa  FFCCMM,,  ccoommpplliinntt  
ii  eexxeeccuuttaanntt  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  ii  nnoorrmmeess  ddiiccttaaddeess  ppeerr  aaqquueessttaa  eenn  eell  sseeuu  ààmmbbiitt  tteerrrriittoorriiaall  dd''aaccttuuaacciióó..  
  
AArrtt..  7733  
LLeess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  eessttaarraann  ssoottmmeesseess  aall  rrèèggiimm  pprreessssuuppoossttaarrii  ddee  llaa  FFCCMM..  EEnn  ttoott  ccaass,,  
eellss  ccoommpptteess  qquuee  ggeessttiioonniinn  lleess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  hhaauurraann  dd''eessttaarr  ssoottaa  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  ii  
ccoonnttrrooll  ddeellss  òòrrggaannss  ddiirreeccttiiuuss  ddee  llaa  FFCCMM  ii  ss''iinnccoorrppoorraarraann  aammbb  eellss  jjuussttiiffiiccaannttss  ccoorrrreessppoonneennttss  aallss  
ccoommpptteess  aannuuaallss  dd''aaqquueesstteess,,  aa  ffii  qquuee  lleess  aauuddiittoorriieess  ddee  ccoommpptteess  ccoommpprreenngguuiinn  llaa  gglloobbaalliittaatt  ddee  
ll''aaccttiivviittaatt  eeccoonnòòmmiiccaa  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó,,  eenntteenneenntt  ll''aaccttiivviittaatt  pprreessssuuppoossttààrriiaa  ccoomm  uunnaa  uunniittaatt  
dd''aaccttuuaacciióó..  
  
AArrtt..  7744  
LLeess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  rreemmeettrraann  aa  llaa  FFCCMM  eell  pprroojjeeccttee  ddee  pprreessssuuppoosstt  ddee  ll''eexxeerrcciiccii  ii  llaa  
lliiqquuiiddaacciióó  ddee  ll''aanntteerriioorr,,  aammbb  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  ccoommpprroovvaattòòrriiaa  eessccaaiieenntt,,  eenn  eellss  ppeerrííooddeess  qquuee  
aaqquueessttaa  eessttaabblleeiixxii,,  aa  ffii  qquuee  ssiigguuiinn  aapprroovvaattss..  
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AArrtt..  7755  
LL''aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ddee  llaa  FFCCMM,,  aa  pprrooppoossttaa  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  eessttaabblliirràà  eellss  rreeccuurrssooss  
eeccoonnòòmmiiccss  ddee  qquuèè  hhaaggiinn  ddee  ddiissppoossaarr  lleess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss,,  ppeerr  ppoorrttaarr  aa  tteerrmmee  llaa  sseevvaa  
aaccttuuaacciióó..  
  
AArrtt..  7766  
LLeess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  ttiinnddrraann  eellss  òòrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn,,  aaddmmiinniissttrraacciióó  ii  rreepprreesseennttaacciióó  
sseeggüüeennttss::  
aa))  JJuunnttaa  ggeenneerraall..  
bb))  JJuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa..  
  
AArrtt..  7777  
LLeess  jjuunntteess  ggeenneerraallss  ssóónn  eellss  òòrrggaannss  ssuuppeerriioorrss  dd''aaddmmiinniissttrraacciióó  ddee  lleess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  
ddee  lleess  ffeeddeerraacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ccaattaallaanneess  ii  hhaann  dd''eessttaarr  ccoonnssttiittuuïïddeess  ppeell  pprreessiiddeenntt  ddee  llaa  
rreepprreesseennttaacciióó,,  ii  ppeellss  pprreessiiddeennttss  oo  rreepprreesseennttaannttss  ddeellss  cclluubbss  oo  aassssoocciiaacciioonnss  eessppoorrttiiuuss  aaffiilliiaattss  aa  llaa  
FFCCMM  ddiinnss  eell  ccoorrrreessppoonneenntt  ààmmbbiitt  tteerrrriittoorriiaall..  
  
AArrtt..  7788  
LLeess  jjuunntteess  ddiirreeccttiivveess  ddee  lleess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  ssóónn  eellss  òòrrggaannss  ddee  ggeessttiióó  ii  rreepprreesseennttaacciióó  
dd''aaqquueesstteess..  
LLaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  ccaaddaa  rreepprreesseennttaacciióó  tteerrrriittoorriiaall  eessttaarràà  iinntteeggrraaddaa  ppeerr  eell  PPrreessiiddeenntt//DDeelleeggaatt  ii  uunn  
mmááxxiimm  ddee  22  vvooccaallss..  
  
AArrtt..  7799  
EEll  ccààrrrreecc  ddee  pprreessiiddeenntt  ii  aallttrreess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  lleess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  
eess  pprroovveeiirraann  mmiittjjaannççaanntt  ssuuffrraaggii  lllliiuurree,,  ddiirreeccttee,,  iigguuaall  ii  sseeccrreett,,  ppeerr  mmaajjoorriiaa  ddee  vvoottss  ddeellss  mmeemmbbrreess  
ddee  ppllee  ddrreett  ddee  llaa  jjuunnttaa  ggeenneerraall..  
LLeess  ccoonnddiicciioonnss  ppeerr  éésssseerr  PPrreessiiddeenntt  ddee  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  RReepprreesseennttaacciióó  TTeerrrriittoorriiaall  ssóónn  lleess  
eessttaabblleerrtteess  aa  ll’’aarrttiiccllee  5544  dd’’aaqquueessttss  EEssttaattuuttss..  
  
AArrtt..  8800  
EEllss  PPrreessiiddeennttss  ddee  lleess  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  sseerraann  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM..  
  
  

TTÍÍTTOOLL  IIVV..  
RRèèggiimm  PPeerrssoonnaall  

  
EEssttaattuutt  ddeellss  DDiirreeccttiiuuss  

  
AArrtt..  8811  
8811..11..  AAllss  eeffeecctteess  dd’’aaqquueesstt  DDeeccrreett,,  ss’’eennttéénn  ccoomm  aa  ddiirreeccttiiuu  llaa  ppeerrssoonnaa  qquuee  ffoorrmmii  ppaarrtt  ddee  llaa  jjuunnttaa  
ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee..    
  
8811..22..  TTiinnddrraann  llaa  mmaatteeiixxaa  ccoonnssiiddeerraacciióó  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  ffoorrmmiinn  ppaarrtt  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  dd’’uunnaa  
rreepprreesseennttaacciióó  tteerrrriittoorriiaall  ccoomm  ttaammbbéé  lleess  ppeerrssoonneess  qquuee  ssiigguuiinn  nnoommeennaaddeess  ddeelleeggaattss  tteerrrriittoorriiaallss..  
  
AArrtt..  8822  
EEllss  ddiirreeccttiiuuss  nnoo  hhaann  dd’’eessttaarr  vviinnccuullaattss  aa  eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ppeerr  uunn  ccoonnttrraaccttee  llaabboorraall  ddee  ccaarrààcctteerr  
ccoommúú  oo  eessppeecciiaall,,  cciivviill  oo  mmeerrccaannttiill  nnii  aammbb  ccaapp  aallttrraa  eennttiittaatt  iinnssttrruummeennttaall  ddee  ll’’eennttiittaatt  eessppoorrttiivvaa..  LLaa  
rreellaacciióó  ddeellss  ddiirreeccttiiuuss  aammbb  lleess  eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ééss  oorrggàànniiccaa,,  nnoo  ccoonnttrraaccttuuaall,,  eennccaarraa  qquuee  hhii  hhaaggii  
ccoommppeennssaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa..  
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AArrtt..  8833  
EEllss  ddiirreeccttiiuuss  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee  tteenneenn  eellss  ddrreett  sseeggüüeennttss::    

  
  aa))  RReebbrree  eell  rreeeemmbboorrssaammeenntt,,  aa  ttrraavvééss  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó,,  ddee  lleess  ddeessppeesseess  
rreeaalliittzzaaddeess  eenn  eell  ccoommpplliimmeenntt  ddee  lleess  sseevveess  aaccttiivviittaattss  ddiinnss  ddeellss  llíímmiittss  pprrèèvviiaammeenntt  
eessttaabblleerrttss..    
  
  bb))  DDiissppoossaarr  dd’’uunnaa  aaccrreeddiittaacciióó  iiddeennttiiffiiccaattiivvaa  ddee  llaa  sseevvaa  ccoonnddiicciióó  ddee  ddiirreeccttiiuu..    
  
  cc))  DDiissppoossaarr  dd’’iinnffoorrmmaacciióó  ii  ddooccuummeennttaacciióó  pprreecciissaa  ppeerr  aa  llaa  sseevvaa  ppaarrttiicciippaacciióó  eenn  eellss  
òòrrggaannss  ddiirreeccttiiuuss..    
  
  dd))  RReebbrree  aammbb  ccaarrààcctteerr  ppeerrmmaanneenntt  eellss  mmiittjjaannss  mmaatteerriiaallss  nneecceessssaarriiss  ppeerr  eexxeerrcciirr  
ccoorrrreeccttaammeenntt  lleess  ffuunncciioonnss  qquuee  eellss  aassssiiggnniinn..    
  
  ee))  SSeerr  aasssseegguurraattss  aa  ttrraavvééss  ddee  lleess  sseevveess  eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ccoonnttrraa  eellss  rriissccooss  
dd’’aacccciiddeenntt  ii  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  cciivviill  qquuee  eess  ddeerriivviinn  ddiirreeccttaammeenntt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccii  ddee  llaa  sseevvaa  
aaccttiivviittaatt..    
  
  ff))  QQuuaallsseevvooll  aallttrreess  pprreevviissttooss  ppeerr  lleess  nnoorrmmeess  eessttaattuuttààrriieess  oo  rreeggllaammeennttààrriieess  
dd’’aaqquueessttaa  FFeeddeerraacciióó..  
  

AArrtt..  8844  
EEllss  ddiirreeccttiiuuss  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee  eessttaann  oobblliiggaattss  aa::    

  
  aa))  GGuuaarrddaarr  ccoonnffiiddeenncciiaalliittaatt  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióó  rreebbuuddaa  ii  ccoonneegguuddaa  eenn  eell  
ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss,,  qquuaann  eessccaaiigguuii..  LL’’oobblliiggaacciióó  ddee  ccoonnffiiddeenncciiaalliittaatt  
ssuubbssiisstteeiixx  mmaallggrraatt  hhaavveerr  cceessssaatt  eenn  eell  ccààrrrreecc..    
  
  bb))  AAccttuuaarr  aammbb  llaa  ddiilliiggèènncciiaa  ddeegguuddaa  eenn  ll’’eexxeerrcciiccii  ddee  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss,,  aatteenniinntt--ssee  
eenn  ttoott  mmoommeenntt  aa  lleess  ffiinnaalliittaattss  eessttaattuuttààrriieess  ddee  ll’’eennttiittaatt..    
  
  cc))  RReessppeeccttaarr  ii  tteenniirr  ccuurraa  ddeellss  rreeccuurrssooss  mmaatteerriiaallss  qquuee  eess  ppoossiinn  aa  llaa  sseevvaa  
ddiissppoossiicciióó..    
    
  dd))  CCoommpplliirr  eellss  ccoommpprroommiissooss  aaddqquuiirriittss..  
  
  ee))  PPaarrttiicciippaarr  eenn  lleess  aaccttiivviittaattss  ffoorrmmaattiivveess  qquuee  ss’’oorrggaanniittzzeenn  ppeerr  ccoommpplliirr  aammbb  
ddiilliiggèènncciiaa  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss..    
  
  ff))  RReebbuuttjjaarr  ttoott  ttiippuuss  ddee  ccoonnttrraapprreessttaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  oo  dd’’aallttrraa  ttiippuuss  nnoo  pprreevviissttaa  eenn  
aaqquueessttss  EEssttaattuuttss..  
  
  gg))  PPrroommoocciioonnaarr  llaa  iigguuaallttaatt  eennttrree  ddoonneess  ii  hhoommeess,,  aaiixxíí  ccoomm  dduurr  aa  tteerrmmee  aaccttuuaacciioonnss  
ppeerr  ttaall  dd’’eerraaddiiccaarr  llaa  ddiissccrriimmiinnaacciióó  ppeerr  rraaóó  ddee  sseexxee  eenn  ll’’eessppoorrtt..    
  
  hh))  CCoonnttiinnuuaarr  eenn  ll’’eexxeerrcciiccii  ddee  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss  ffiinnss  aa  llaa  pprreessaa  ddee  ppoosssseessssiióó  ddeellss  
ssuucccceessssoorrss,,  lllleevvaatt  ccaass  ddee  ffoorrççaa  mmaajjoorr..    
  
  ii))  AAccaattaarr  eellss  aaccoorrddss  ii  rreessoolluucciioonnss  aaddooppttaattss  ppeellss  òòrrggaannss  ccoommppeetteennttss..    
  
  jj))  PPrrooppoorrcciioonnaarr  ttoottaa  llaa  ddooccuummeennttaacciióó  ii  iinnffoorrmmaacciióó  nneecceessssààrriiaa  aallss  nnoouuss  ddiirreeccttiiuuss  
qquuee  hhaaggiinn  ddee  ssuubbssttiittuuiirr  eellss  ddiirreeccttiiuuss  ssoorrttiinnttss..    
  
  kk))  AAbbsstteenniirr--ssee  dd’’aassssiissttiirr  ii  iinntteerrvveenniirr  eenn  lleess  ddeelliibbeerraacciioonnss  qquuee  aaffeeccttiinn  aa  aassssuummpptteess  
eenn  qquuèè  ttiinngguuiinn  uunn  iinntteerrèèss  ppeerrssoonnaall..  EEss  ccoonnssiiddeerraa  qquuee  ttaammbbéé  eexxiisstteeiixx  iinntteerrèèss  ppeerrssoonnaall  
ddeell  ddiirreeccttiiuu  qquuaann  ll’’aassssuummppttee  aaffeeccttaa  aa  uunn  mmeemmbbrree  ddee  llaa  sseevvaa  ffaammíílliiaa,,  ffiinnss  aall  tteerrcceerr  ggrraauu  
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ddee  ccoonnssaanngguuiinniittaatt  oo  dd’’aaffiinniittaatt,,  oo  aa  uunnaa  ssoocciieettaatt,,  eennttiittaatt  uu  oorrggaanniissmmee  oonn  eexxeerrcceeiixx  uunn  
ccààrrrreecc  ddiirreeccttiiuu  oo  hhii  ttéé  uunnaa  ppaarrttiicciippaacciióó  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..    
  
  ll))  AAssssiissttiirr  aa  lleess  rreeuunniioonnss  ddeellss  òòrrggaannss  ddeellss  qquuaallss  ffoorrmmaa  ppaarrtt  ii  ppaarrttiicciippaarr  
aaccttiivvaammeenntt  eenn  lleess  sseevveess  ddeelliibbeerraacciioonnss  ppeerr  ttaall  qquuee  eell  sseeuu  ccrriitteerrii  ccoonnttrriibbuueeiixxii  aa  pprreennddrree  
lleess  ddeecciissiioonnss  aaddiieennttss..    
  
  mm))  UUttiilliittzzaarr  ddeegguuddaammeenntt  ll’’aaccrreeddiittaacciióó..    
  
  nn))  CCoommpplliirr,,  eell  ccooddii  èèttiicc  oo  ddee  ccoonndduuccttaa  qquuee  aapprroovvii  llaa  FFeeddeerraacciióó..    
  
  oo))  PPoossaarr  eenn  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeellss  oorrggaanniissmmeess  ppeerrttiinneennttss  qquuaallsseevvooll  ssoossppiittaa  
dd’’aaccttuuaacciióó  ccoorrrruuppttaa  oo  ffrraauudduulleennttaa..    
  
  pp))  QQuuaallsssseevvooll  aallttrreess  pprreevviissttooss  ppeerr  lleess  nnoorrmmeess  eessttaattuuttààrriieess  oo  rreeggllaammeennttààrriieess  ddee  llaa  
FFeeddeerraacciióó..  
  

AArrtt..  8855  
EEllss  pprriinncciippiiss  bbààssiiccss  dd’’aaccttuuaacciióó  ddeellss  ddiirreeccttiiuuss  ssóónn::    

  
  aa))  LLaa  ggrraattuuïïttaatt  eenn  eell  sseerrvveeii  pprreessttaatt  eenn  ffaavvoorr  ddee  LLaa  FFeeddeerraacciióó,,  lllleevvaatt  ddeellss  ssuuppòòssiittss  
eenn  qquuèè  eell  nniivveellll  ddee  ddeeddiiccaacciióó  rreeqquueerreeiixxii  uunnaa  ccoommppeennssaacciióó  eeccoonnòòmmiiccaa  aapprroovvaaddaa,,  ddee  
ffoorrmmaa  eessppeeccííffiiccaa  nnoommiinnaall  ii  lliimmiittaaddaa,,  ppeell  qquuee  ffaa  aa  llaa  sseevvaa  qquuaannttiiaa  aannuuaall,,  ppeerr  ll’’aasssseemmbblleeaa  
ggeenneerraall..    
  
  bb))  LL’’aassssuummppcciióó  lllliiuurree  ii  vvoolluunnttààrriiaa  ddee  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  iinnhheerreennttss  aall  ccààrrrreecc  
ddiirreeccttiiuu  eexxeerrcciitt..  
  

AArrtt..  8866  
8866..11..  EEll  ccààrrrreecc  ddee  ddiirreeccttiiuu  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee  ééss  iinnccoommppaattiibbllee  aammbb  
ll’’eexxeerrcciiccii  dd’’uunn  ccààrrrreecc  ppúúbblliicc  eelleeccttee  oo  ddee  ddeessiiggnnaacciióó  ppoollííttiiccaa..    
  
8866..22..  EEll  ccààrrrreecc  ddee  ddiirreeccttiiuu  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  ééss  iinnccoommppaattiibbllee  aammbb  ll’’eexxeerrcciiccii  ddee  ffuunncciioonnss  ddee  ccoonnsseellll  
oo  aasssseessssoorraammeenntt  pprrooffeessssiioonnaall  aa  llaa  FFeeddeerraacciióó..    
  
8866..33..  TTaammbbéé  ééss  iinnccoommppaattiibbllee  aammbb  llaa  pprreessttaacciióó  ddee  sseerrvveeiiss  pprrooffeessssiioonnaallss  ssoottaa  rreellaacciióó  llaabboorraall,,  cciivviill  
oo  mmeerrccaannttiill  aa  llaa  FFeeddeerraacciióó  oo  aa  qquuaallsseevvooll  ddee  lleess  sseevveess  eennttiittaattss  iinnssttrruummeennttaallss..  
  
AArrtt..  8877  
EEllss  ddiirreeccttiiuuss  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee  nnoo  ppooddeenn::    

  
PPeerrcceebbrree  iinnddeemmnniittzzaacciioonnss  ddeesspprrééss  ddee  cceessssaarr  eenn  eell  ccààrrrreecc  oo  ddiimmiittiirr--nnee..  
  
PPeerrcceebbrree  ccoommiissssiioonnss,,  ppaaggaammeennttss  ddee  vviiaattggeess  oo  bbeenneeffiicciiss  aannààlleeggss  ddee  tteerrcceerreess  ppeerrssoonneess  oo  eennttiittaattss  
ppeerr  llaa  ccoonnttrraaccttaacciióó  ddee  bbéénnss  ii  sseerrvveeiiss  ppeerr  ppaarrtt  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó..    
  
PPeerrcceebbrree  iinncceennttiiuuss  ppeerr  aassssoolliirr  oobbjjeeccttiiuuss  eessppoorrttiiuuss  oo  eeccoonnòòmmiiccss..    
  
CCoonnttrraaccttaarr,,  ppeerr  mmiittjjàà  ddee  lleess  sseevveess  eemmpprreesseess  oo  eenn  nnoomm  ddee  tteerrcceerrss,,  aammbb  llaa  pprròòppiiaa  FFeeddeerraacciióó..    
AAqquueessttaa  pprroohhiibbiicciióó  dd’’aauuttooccoonnttrraaccttaacciióó  aaffeeccttaa  lleess  eemmpprreesseess  ddeellss  sseeuuss  ccòònnjjuuggeess,,  ppeerrssoonneess  
vviinnccuullaaddeess  aammbb  uunnaa  rreellaacciióó  ddee  ccoonnvviivvèènncciiaa  aannààllooggaa  ii  ddeellss  sseeuuss  ddeesscceennddeennttss  oo  aasscceennddeennttss..  
  
FFeerr  úúss  ddeell  ppaattrriimmoonnii  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  oo  vvaallddrree’’ss  ddee  llaa  sseevvaa  ppoossiicciióó  eenn  ll’’eessmmeennttaaddaa  eennttiittaatt  ppeerr  
oobbtteenniirr  uunn  aavvaannttaattggee  ppaattrriimmoonniiaall..    
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QQuuaallsseevvooll  aallttrreess  pprreevviissttooss  ppeerr  lleess  nnoorrmmeess  eessttaattuuttààrriieess  oo  rreeggllaammeennttààrriieess  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó..  
  
AArrtt..  8888  
8888..11..  EEllss  mmeemmbbrreess  oo  ttiittuullaarrss  ddeellss  òòrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn,,  aaddmmiinniissttrraacciióó  ii  rreepprreesseennttaacciióó  ddee  llaa  
FFeeddeerraacciióó  ii  llaa  rreessttaa  ddee  ppeerrssoonneess  qquuee  aaccttuueenn  eenn  nnoomm  ii  rreepprreesseennttaacciióó  sseevvaa  rreessppoonneenn  ddaavvaanntt  ddee  llaa  
pprròòppiiaa  FFeeddeerraacciióó  ii  ddee  tteerrcceerrss  ppeellss  ddaannyyss  ooccaassiioonnaattss  ii  eellss  ddeeuutteess  ccoonnttrreettss  nnoommééss  ppeerr  aacctteess  
ddoolloossooss  ii  eenn  ccaassooss  ddee  nneegglliiggèènncciiaa..    
  
8888..22..  LLeess  ppeerrssoonneess  aa  qquuèè  eess  rreeffeerreeiixx  ll’’aappaarrttaatt  aanntteerriioorr  rreessppoonneenn  ddee  ffoorrmmaa  cciivviill  ii  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  
ddaavvaanntt  llaa  FFeeddeerraacciióó  ii  ddee  tteerrcceerrss,,  ppeellss  aacctteess  ii  oommiissssiioonnss  rreeaalliittzzaaddeess  eenn  ll’’eexxeerrcciiccii  ddee  lleess  sseevveess  
ffuunncciioonnss  ii  ppeellss  aaccoorrddss  qquuee  hhaaggiinn  vvoottaatt..    
  
8888..33..  SSii  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  nnoo  eess  ppoott  iimmppuuttaarr  aa  ccaapp  mmeemmbbrree  oo  ttiittuullaarr  ddeellss  òòrrggaannss  ddee  ggoovveerrnn,,  
aaddmmiinniissttrraacciióó  ii  rreepprreesseennttaacciióó,,  ttoottss  eellss  iinntteeggrraannttss  rreessppoonneenn  ssoolliiddààrriiaammeenntt  ppeerr  lleess  aacccciioonnss  ii  
oommiissssiioonnss  ddeessccrriitteess  aanntteerriioorrmmeenntt,,  lllleevvaatt  qquuee  aaccrreeddiittiinn  nnoo  hhaavveerr  ppaarrttiicciippaatt  eenn  llaa  sseevvaa  aapprroovvaacciióó  oo  
eexxeeccuucciióó,,  oo  bbéé  qquuee  ss’’hhii  vvaann  ooppoossaarr  eexxpprreessssaammeenntt..  
  
AArrtt..  8899    
LLaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  eessttaarràà  ffoorrmmaaddaa  ppeerr  uunn  nnoommbbrree  dd’’hhoommeess  ii  ddoonneess  qquuee  rreefflleecctteeiixxii  llaa  
pprrooppoorrcciioonnaalliittaatt  ddee  ggèènneerree  ddee  llaa  mmaassssaa  ssoocciiaall  ddeell  CClluubb..  
  
  

TTÍÍTTOOLL  VV  
RRèèggiimm  ddooccuummeennttaall  ii  eeccoonnòòmmiicc..  

  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  VVIIIIII  
RRèèggiimm  ddooccuummeennttaall..  

  
AArrtt..  9900  
IInntteeggrreenn  eell  rrèèggiimm  ddooccuummeennttaall  ddee  llaa  FFCCMM::    
  
aa))  EEll  lllliibbrree--rreeggiissttrree  ddee  rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss,,  qquuaann  aaqquueesstteess  hhaaggiinn  eessttaatt  ccrreeaaddeess  
ccoonnffoorrmmeemmeenntt  aammbb  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  ddeellss  pprreesseennttss  eessttaattuuttss,,  aall  qquuaall  ss''hhii  ccoonnssiiggnnaarraann  llaa  sseevvaa  
ddeennoommiinnaacciióó,,  ddoommiicciillii  ssoocciiaall  ii  nnoomm  ii  ccooggnnoommss  ddeell  rreepprreesseennttaanntt  tteerrrriittoorriiaall,,  aammbb  eexxpprreessssiióó  ddee  llaa  
ddaattaa  ddee  pprreessaa  ddee  ppoosssseessssiióó  ii  cceessssaammeenntt..  
bb))  EEllss  lllliibbrreess  dd''aacctteess,,  eenn  eellss  qquuaallss  ccaall  ccoonnssiiggnnaarr  eell  ccoonnttiinngguutt  ddee  lleess  rreeuunniioonnss  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  
ggeenneerraall  ii  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa,,  aammbb  iinnddiiccaacciióó  ddee  llaa  ddaattaa,,  eellss  aassssiisstteennttss,,  eellss  aassssuummpptteess  ttrraaccttaattss  ii  
eellss  aaccoorrddss  pprreessooss..  
LL''aaccttaa  ll''aapprroovvaarraann  ppeerr  ddeelleeggaacciióó,,  ttrreess  iinntteerrvveennttoorrss  qquuee  hhaaggii  ddeessiiggnnaatt  llaa  mmaatteeiixxaa  aasssseemmbblleeaa,,  eenn  
uunn  tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  ttrreennttaa  ddiieess,,  eellss  qquuaallss  hhaann  ddee  ssiiggnnaarr  ll''aaccttaa  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eell  pprreessiiddeenntt  ii  eell  
sseeccrreettaarrii,,  ddee  llaa  qquuaall  eess  ddoonnaarràà  ccoommppttee  aallss  mmeemmbbrreess  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  ii  ss''eennvviiaarràà  ccòòppiiaa  aa  llaa  
SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt,,  eenn  eell  tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  ttrreess  mmeessooss  ddeess  ddee  llaa  ddaattaa  dd''aapprroovvaacciióó..  
cc))  EEll  RReeggiissttrree  ddee  ppeerrssoonneess  ii  dd''eennttiittaattss  ffeeddeerraaddeess,,  eenn  eell  qquuaall,,  mmiittjjaannççaanntt  eell  ffiittxxeerr  eessccaaiieenntt  oo  
ll''iinnssttrruummeenntt  iiddoonnii,,  hhaann  ddee  ffeerr--ssee  ccoonnssttaarr  ddee  mmaanneerraa  ddiiffeerreenncciiaaddaa  eellss  mmeemmbbrreess  aaffiilliiaattss  ii  eellss  
mmeemmbbrreess  aaddhheerriittss,,  ddeellss  qquuaallss  ss''hhii  ccoonnssiiggnnaarraann,,  ccoomm  aa  mmíínniimm,,  llaa  ddeennoommiinnaacciióó  ddee  ll''eennttiittaatt  oo  
sseecccciióó,,  eell  sseeuu  ddoommiicciillii,,  ddaattaa  dd''iinnggrrééss,,  ii  ssii  ss''eessccaauu,,  eell  nnúúmmeerroo  dd''iinnssccrriippcciióó  oo  aaddssccrriippcciióó  eenn  eell  
RReeggiissttrree  dd''eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  
dd))  EEllss  lllliibbrreess  ddee  ccoommppttaabbiilliittaatt,,  eenn  qquuèè  hhaa  ddee  ffiigguurraarr  ttaanntt  eell  ppaattrriimmoonnii  ccoomm  eellss  ddrreettss  ii  lleess  
oobblliiggaacciioonnss  ccoonnccrreetteess,,  ii  ll''eessttaatt  dd''iinnggrreessssooss  ii  ddeessppeesseess  ddee  ll''eennttiittaatt,,  ccoonnccrreettaanntt--hhii  llaa  sseevvaa  
pprroocceeddèènncciiaa  ii  llaa  sseevvaa  iinnvveerrssiióó  oo  ddeessttiinnaacciióó..  
ee))  EEll  bbaallaannçç  ii  eell  ccoommppttee  ddee  gguuaannyyss  ii  ppèèrrdduueess  ii  llaa  mmeemmòòrriiaa  eeccoonnòòmmiiccaa,,  eellss  qquuaallss  ss''hhaauurraann  ddee  
ffoorrmmaalliittzzaarr  dduurraanntt  eell  pprriimmeerr  qquuaaddrriimmeessttrree  sseeggüüeenntt  aa  ll''aaccaabbaammeenntt  ddee  ll''eexxeerrcciiccii..  
ff))  TToottss  aaqquueellllss  ddooccuummeennttss,,  iinnssttrruummeennttss  oo  lllliibbrreess  aauuxxiilliiaarrss  qquuee  eess  ccoonnssiiddeerriinn  ooppoorrttuunnss  ppeerr  aa  uunn  
mmiilllloorr  ccoommpplliimmeenntt  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó..  
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AArrtt..  9911  
LLaa  FFCCMM  ddiilliiggeenncciiaarràà  eellss  lllliibbrreess  qquuee,,  dd''aaccoorrdd  aammbb  llaa  rreeggllaammeennttaacciióó  pprròòppiiaa,,  ppoorrttiinn  lleess  sseevveess  
rreepprreesseennttaacciioonnss  tteerrrriittoorriiaallss  ii  eennttiittaattss  eessppoorrttiivveess..  
  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  VVIIIIII  
RRèèggiimm  eeccoonnòòmmiicc..  

  
AArrtt..  9922  
EEll  ssiisstteemmaa  eeccoonnòòmmiicc  ddee  llaa  FFCCMM  ééss  eell  ddee  pprreessssuuppoosstt  ii  ppaattrriimmoonnii  pprrooppii,,  ii  ssii  aapplliiqquueenn  lleess  nnoorrmmeess  
eeccoonnòòmmiiqquueess  qquuee  eessttaabblleeiixxeenn  eell  ddeeccrreett  5588//22001100,,  ddee  44  ddee  mmaaiigg  ii  lleess  sseevveess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  ddeell  
DDeeccrreett  5555//22001122  ddee  2299  ddee  mmaaiigg,,  ii  lleess  nnoorrmmeess  ccoommppttaabblleess  ddeell  ppllaa  ggeenneerraall  ddee  ccoommppttaabbiilliittaatt  oo  
aaddaappttaacciióó  sseeccttoorriiaall  vviiggeenntt  eenn  ccaaddaa  mmoommeenntt..  
  
AArrtt..  9933  
LLaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM  hhaauurràà  ddee  ffoorrmmuullaarr,,  ddiinnss  eellss  ttrreess  pprriimmeerrss  mmeessooss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccii  
eeccoonnòòmmiicc,,  ii  pprreesseennttaarr  aa  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  ddiinnss  ddeell  tteerrmmiinnii  eessttaabblleerrtt  eenn  aaqquueessttss  eessttaattuuttss,,  eellss  
ccoommpptteess  aannuuaallss,,  qquuee  hhaann  ddee  ccoommpprreennddrree  eell  bbaallaannçç,,  eell  ccoommppttee  dd’’iinnggrreessssooss  ii  ddeessppeesseess  ii  llaa  
mmeemmòòrriiaa  dd’’aaccoorrdd  aammbb  eellss  pprreesseennttss  EEssttaattuuttss..  TTaammbbéé  hhaauurràà  ddee  pprreesseennttaarr  aa  ll’’aasssseemmbblleeaa  eell  
pprreessssuuppoosstt  ppeerr  aa  ll’’eexxeerrcciiccii..    
EEllss  ccoommpptteess  aannuuaallss  ii  eellss  pprreessssuuppoossttooss  hhaann  dd’’eessttaarr  aall  ddoommiicciillii  ssoocciiaall  uunn  mmíínniimm  ddee  1155  ddiieess  aabbaannss  
ddee  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa,,  aa  ddiissppoossiicciióó  ddee  lleess  ppeerrssoonneess  oo  eennttiittaattss  aammbb  ddrreett  ddee  vvoott,,  eellss  
qquuaallss  eenn  ppooddrraann  ddeemmaannaarr  ccòòppiiaa  qquuee  ssee’’llss  hhaauurràà  ddee  lllliiuurraarr  aabbaannss  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa..  
  
AArrtt..  9944  
EEnn  eellss  ccoommpptteess  ddee  rreessuullttaattss  ss''hhaauurraann  ddee  rreefflleeccttiirr  ddeettaallllaaddaammeenntt  ii  sseeppaarraaddaa  lleess  ssuubbvveenncciioonnss  
rreebbuuddeess  ppeerr  aa  ddeessppeesseess  ccoorrrreennttss  ii  lleess  ssuubbvveenncciioonnss  qquuee  ssiigguuiinn  ppeerr  aa  iinnvveerrssiioonnss  mmaatteerriiaallss  
ccoonnccrreetteess,,  qquuee  hhaauurraann  ddee  qquueeddaarr  eenn  uunn  ccoommppttee  ddee  ppaassssiiuu  qquuee  ss''hhaauurràà  dd''aammoorrttiittzzaarr  sseeggoonnss  eell  
ppllaa  eessttaabblleerrtt..  
  
AArrtt..  9955  
LLaa  mmeemmòòrriiaa  hhaauurràà  dd''aannaalliittzzaarr  ffiiddeellmmeenntt  ll''aaccttiivviittaatt  eeccoonnòòmmiiccaa  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó,,  llaa  sseevvaa  aaddeeqquuaaddaa  
aaccttuuaacciióó  pprreessssuuppoossttààrriiaa,,  eell  ccoommpplleemmeenntt  ddeellss  oobbjjeeccttiiuuss  ii  eellss  pprroojjeecctteess  aa  ddeesseennvvoolluuppaarr,,  ii  iinnffoorrmmaarr  
sseeppaarraaddaammeenntt  ccoomm  aa  mmíínniimm  ssoobbrree  eellss  aassppeecctteess  sseeggüüeennttss::  
  
9955..11  
DDiiffeerreenncciiaacciióó  ddeellss  iinnggrreessssooss  ii  aappoorrttaacciioonnss  sseeggüüeennttss::  
aa))  SSuubbvveenncciioonnss  ppúúbblliiqquueess..  
bb))  SSuubbvveenncciioonnss,,  ddoonnaattiiuuss  oo  aappoorrttaacciioonnss  pprriivvaaddeess..  
cc))  VVeennddeess  dd''aaccttiiuuss..  
dd))  IInnggrreessssooss  eessccaaiieennttss  ddee  ccoommppeettiicciioonnss  oorrggaanniittzzaaddeess..  
ee))  IInnggrreessssooss  ppeerr  sseerrvveeiiss  pprreessttaattss  ppeerr  llaa  FFCCMM,,  ppeerrmmiissooss,,  lllliiccèènncciieess  ii  dd''aallttrreess..  
ff))  IInnggrreessssooss  ffiinnaanncceerrss..  
gg))  QQuuaallsseevvooll  aallttrreess  iinnggrreessssooss  aapprroovvaattss  ppeerr  llaa  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa..  
  
9955..22  
TTaammbbéé  ss''hhaauurràà  ddee  ffeerr  ccoonnssttaarr  llaa  ddeessttiinnaacciióó  ddee  llaa  ttoottaalliittaatt  ddeellss  rreeccuurrssooss,,  ddiissttiinnggiinntt  ccoomm  aa  mmíínniimm  
eellss  ggrruuppss  ddee  ccoosstt  oo  iinnvveerrssiióó  sseeggüüeennttss::  
aa))  AAddmmiinniissttrraacciióó  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó..  
bb))  DDiirreecccciióó  ii  sseerrvveeiiss  ddee  llaa  ddiirreeccttiivvaa,,  iinnccllooeenntt--hhii  vviiaattggeess..  
cc))  CCoommppeettiicciioonnss..  
dd))  AAjjuuddeess  aa  CClluubbss  ii  aallttrreess  eennttiittaattss..  
ee))  AAjjuuddeess  ppeerr  aa  aacctteess  eessppoorrttiiuuss..  
ff))  CCoonnssttrruucccciioonnss  ii  aallttrreess  iimmmmoobbiilliittzzaattss..  
gg))  FFoorrmmaacciióó  dd''eessppoorrttiisstteess  ii  ttèèccnniiccss..  
hh))  EEssppoorrtt  dd''èèlliittee  ii  pprrooffeessssiioonnaall..  
ii))  OOffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa..  
jj))  ÒÒrrggaannss  jjuurriissddiicccciioonnaallss..  
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9955..33  
aa))  LL''iimmppoorrtt  ddee  lleess  oobblliiggaacciioonnss  ddee  ppaaggaammeenntt  qquuee  ccaall  ssaattiissffeerr  eenn  aallttrreess  eexxeerrcciicciiss  qquuee  nnoo  eessttiigguuiinn  
pprreevviisstteess  aall  bbaallaannçç..  
bb))  LL''iimmppoorrtt  ddee  lleess  ggaarraannttiieess  ii  eellss  aavvaallss  ccoommpprroommeessooss..  
  
9955..44  
LLaa  lliiqquuiiddaacciióó  ddeell  pprreessssuuppoosstt,,  qquuee  eexxpplliiqquuii  lleess  vvaarriiaacciioonnss  eenn  rreellaacciióó  aammbb  eell  pprreessssuuppoosstt  aapprroovvaatt  eenn  
ll''aasssseemmbblleeaa  aanntteerriioorr..  
  
AArrtt..  9966  
EEllss  ccoommpptteess  aannuuaallss  hhaann  ddee  sseerr  rreevviissaattss  ppeerr  aauuddiittoorrss  ddee  ccoommpptteess  ii  ddoonnaarr--nnee  ccòòppiiaa  aa  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  
GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa,,  jjuunnttaammeenntt  aammbb  ll''iinnffoorrmmee  ddeellss  aauuddiittoorrss,,  ddiinnss  
ddeellss  ssiiss  pprriimmeerrss  mmeessooss  sseeggüüeennttss  ddee  ccaaddaa  eexxeerrcciiccii  ii  sseemmpprree  1155  ddiieess  aabbaannss  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  
ll''aasssseemmbblleeaa..  
  
AArrtt..  9977  
LLaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  ttéé  lleess  ffaaccuullttaattss  ddee  ddiissppoossiicciióó  eeccoonnòòmmiiccaa,,  ddiinnss  ddeellss  llíímmiittss  
pprreevviissttooss  eenn  eell  sseeuu  pprreessssuuppoosstt,,  oo  dd''aaqquueellllss  aallttrreess  iinnggrreessssooss  qquuee  hhaaggii  oobbttiinngguutt  eenn  ll''eexxeerrcciiccii..  LLaa  
jjuunnttaa  ppoott  aaccoorrddaarr  eell  ttrraassppààss  ddee  ppaarrttiiddeess,,  mmiittjjaannççaanntt  aaccoorrdd  qquuee  ccoonnssttii  eenn  aaccttaa..  
LLaa  jjuunnttaa  ppoott  ttrraannssmmeettrree  oo  vveennddrree  bbéénnss  iimmmmoobblleess  oo  pprreennddrree  ddiinneerrss  aa  pprréésstteecc..  QQuuaann  llaa  sseevvaa  
qquuaannttiiaa  uullttrraappaassssii  ddiinnss  ddee  ll''eexxeerrcciiccii  ll''iimmppoorrtt  ddeell  1155%%  ddeell  pprreessssuuppoosstt  aannuuaall,,  oo  eell  1155%%  ddeell  
ppaattrriimmoonnii  qquuee  ccoonnssttii  eenn  bbaallaannçç,,  aa  mmééss  ddee  ll''aaccoorrdd  dd''aasssseemmbblleeaa  sseerràà  iimmpprreesscciinnddiibbllee  qquuee  ll''ooppeerraacciióó  
ttiinngguuii  ll''iinnffoorrmmee  ffaavvoorraabbllee  ddee  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt..  
MMeennttrree  nnoo  ss''aapprroovvii  eell  pprreessssuuppoosstt  ddee  ll''eexxeerrcciiccii,,  ccaallddrràà  aapplliiccaarr  aammbb  ccaarrààcctteerr  pprroovviissiioonnaall  llaa  ppaarrtt  
pprrooppoorrcciioonnaall  ddee  lleess  xxiiffrreess  qquuee  ccoomm  aa  ddeessppeesseess  aapprroovvééss  ll''aasssseemmbblleeaa  ccoomm  aa  pprreessssuuppoosstt  ppeerr  aa  ll''aannyy  
aanntteerriioorr,,  aaccttuuaalliittzzaaddeess  sseeggoonnss  llaa  vvaarriiaacciióó  ddee  ll''íínnddeexx  ddeell  ccoosstt  ddee  llaa  vviiddaa  dd''aaqquueellll  eexxeerrcciiccii..  
  
AArrtt..  9988      
EEnn  eell  ccaass  ddee  qquuee  llaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee  nnoo  ppoogguuééss  ffeerr  ffrroonntt  aa  lleess  sseevveess  
oobblliiggaacciioonnss  eeccoonnòòmmiiqquueess  ii  aaqquueessttaa  ssiittuuaacciióó  pprroovvooqquueess  llaa  iinnssoollvvèènncciiaa  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó,,  ll’’òòrrggaann  
dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó,,  oo  bbéé,,  ssii  ss’’eessccaauu,,  eellss  lliiqquuiiddaaddoorrss,,  hhaann  ddee  pprroommoouurree  eell  pprroocceeddiimmeenntt  ccoonnccuurrssaall  
ooppoorrttúú  ddaavvaanntt  eell  jjuuttggee  ccoommppeetteenntt..      
  
AArrtt..  9999  
EEll  pprroodduuccttee  oobbttiinngguutt  ddee  ll''aalliieennaacciióó  dd''iinnssttaall..llaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  oo  ddeellss  tteerrrreennyyss  eenn  qquuèè  eess  ttrroobbiinn  hhaa  
dd''iinnvveerrttiirr--ssee  íínntteeggrraammeenntt  eenn  ll''aaddqquuiissiicciióó,,  llaa  ccoonnssttrruucccciióó  oo  llaa  mmiilllloorraa  ddee  bbéénnss  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  
aapplliiccaacciióó,,  lllleevvaatt  qquuee  eess  ddiissppoossii  dd''uunn  iinnffoorrmmee  ffaavvoorraabbllee  ddee  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt..  
  
AArrtt..  110000  
EEllss  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  hhaann  ddee  rreessppoonnddrree  mmaannccoommuunnaaddaammeenntt    ddeellss  aacctteess  qquuee  hhaaggiinn  
aauuttoorriittzzaatt  eenn  ccoonnttrraa  ddeell  qquuee  pprreevveeuueenn  eellss  aarrttiicclleess  aanntteerriioorrss,,  aammbb  eexxcceeppcciióó  ddeellss  qquuee  hhaaggiinn  vvoottaatt  
eenn  ccoonnttrraa  ddee  ll''aaccoorrdd  ii  aaiixxíí  hhoo  hhaaggiinn  ffeett  ccoonnssttaarr  aa  ll''aaccttaa..  
  
AArrtt..  110011  
EEnn  ccaass  dd''iinnffrraacccciióó  ddee  lleess  nnoorrmmeess  rreeggllaammeennttààrriieess  eeccoonnòòmmiiqquueess  qquuee  rreegguulleenn  llaa  FFCCMM,,  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  
GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt  hhaa  ddee  rreeqquueerriirr  dd''ooffiiccii  oo  aa  iinnssttàànncciiaa  ddee  qquuaallsseevvooll  mmeemmbbrree  ddee  ll''aasssseemmbblleeaa  llaa  
ccoorrrreecccciióó  ddee  lleess  iirrrreegguullaarriittaattss  oo  eellss  iinnccoommpplliimmeennttss  ddeetteeccttaattss;;  eenn  ccaass  qquuee  nnoo  ssee  rreessoollgguuiinn  eenn  eell  
tteerrmmiinnii  qquuee  ss''eessttaabblleeiixxii  ppoott  ddoonnaarr  lllloocc  aa  lleess  rreessppoonnssaabbiilliittaattss  ccoorrrreessppoonneennttss..  
  
AArrtt..  110022  
LLaa  FFCCMM  ttaanntt  ssoollss  ppooddrràà  ddeessttiinnaarr  eellss  sseeuuss  bbéénnss  aa  ffiinnss  iinndduussttrriiaallss,,  ccoommeerrcciiaallss,,  pprrooffeessssiioonnaallss  ii  ddee  
sseerrvveeii,,  oo  eexxeerrcciirr  aaccttiivviittaattss  dd''iigguuaall  ccaarrààcctteerr,,  qquuaann  eellss  ppoossssiibblleess  rreennddiimmeennttss  ss''aapplliiqquuiinn,,  
íínntteeggrraammeenntt,,  aa  llaa  ccoonnsseerrvvaacciióó  ddeell  sseeuu  oobbjjeeccttee  ssoocciiaall,,  sseennssee  qquuee,,  eenn  ccaapp  ccaass,,  ppuugguuiinn  rreeppaarrttiirr--ssee  
bbeenneeffiicciiss  eennttrree  eellss  sseeuuss  aassssoocciiaattss..  
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AArrtt..  110033  
LLaa  ttoottaalliittaatt  ddeellss  iinnggrreessssooss  ddee  llaa  FFCCMM  hhaauurràà  dd''aapplliiccaarr--ssee  aall  ccoommpplliimmeenntt  ddeellss  sseeuuss  ffiinnss..  
  
  

TTÍÍTTOOLL  VVII  
RRèèggiimm  jjuurriissddiicccciioonnaall  

  
CCAAPPÍÍTTOOLL  IIXX  

ÀÀmmbbiittss  jjuurriissddiicccciioonnaallss::  ccoommppeettiittiiuu  ii  ddiisscciipplliinnaarrii..  
  
AArrtt..  110044  
LLaa  jjuurriissddiicccciióó  rreellaattiivvaa  aa  lleess  mmaattèèrriieess  pprròòppiieess  ddee  llaa  ccoommppeettiicciióó  eessppoorrttiivvaa,,  ddiinnss  ll''ààmmbbiitt  dd''aaccttuuaacciióó  
ddee  llaa  FFCCMM,,  ss''eessttéénn  aa  ccoonnèèiixxeerr  ii  rreessoollddrree  aaqquueelllleess  qqüüeessttiioonnss  ddee  nnaattuurraalleessaa  ccoommppeettiittiivvaa  qquuee  eess  
ppllaanntteeggiinn  eenn  rreellaacciióó  oo  ccoomm  aa  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  ddee  llaa  pprrààccttiiccaa  ddee  ll''eessppoorrtt  rreegguullaatt  ppeerr  lleess  sseevveess  
nnoorrmmeess  dd''aapplliiccaacciióó..  
LLaa  ppootteessttaatt  jjuurriissddiicccciioonnaall  ccoommppeettiittiivvaa  ccoonnffeerreeiixx  aallss  sseeuuss  ttiittuullaarrss  lleeggííttiimmss  llaa  ppoossssiibbiilliittaatt  ddee  
rreessoollddrree  ttootteess  lleess  qqüüeessttiioonnss  qquuee  ssiigguuiinn  ppllaanntteejjaaddeess  eenn  rreellaacciióó  aammbb  ll''aapplliiccaacciióó  ddee  lleess  nnoorrmmeess  
rreeggllaammeennttààrriieess  eessppoorrttiivveess  eessttaabblleerrtteess  ppeerr  rreegguullaarr  lleess  ccoommppeettiicciioonnss  ffeeddeerraaddeess  ii//oo  hhoommoollooggaaddeess..  
  
AArrtt..  110055  
110055..11  
LLaa  ccoommppeettèènncciiaa  aattrriibbuuïïddaa  aa  llaa  jjuurriissddiicccciióó  ddiisscciipplliinnààrriiaa  ffeeddeerraattiivvaa,,  qquuaann  eess  ttrraaccttii  dd''aaccttiivviittaattss  oo  
ccoommppeettiicciioonnss  ccoommpprreesseess  ddiinnss  ll''ààmmbbiitt  dd''aaccttuuaacciióó  ddee  llaa  FFCCMM,,  ss''eessttéénn  aa  ccoonnèèiixxeerr  lleess  iinnffrraacccciioonnss  
ddeellss  rreeggllaammeennttss  qquuee  rreegguulleenn  lleess  aaccttiivviittaattss  ii  ccoommppeettiicciioonnss  eessppoorrttiivveess,,  ddee  llaa  ccoonndduuccttaa  eessppoorrttiivvaa  oo  
ddee  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ccoonndduuccttaa  aassssoocciiaattiivvaa  ttiippiiffiiccaaddeess  aammbb  ccaaiirree  ggeenneerraall  aa  llaa  LLlleeii  88//11998888,,  ddee  77  
dd''aabbrriill,,  ddee  ll''eessppoorrtt,,  ii  aa  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  eessttaattuuttààrriieess  oo  rreeggllaammeennttààrriieess  eessppeeccííffiiqquueess  ddee  llaa  FFCCMM..  
  
110055..22  
LLeess  iinnffrraacccciioonnss,,  eess  ccllaassssiiffiiqquueenn  sseeggoonnss  llaa  rreellaacciióó  sseeggüüeenntt::  
aa))  SSóónn  iinnffrraacccciioonnss  ddeellss  rreeggllaammeennttss  qquuee  rreegguulleenn  llaass  aaccttiivviittaattss  ii  ccoommppeettiicciioonnss  eessppoorrttiivveess,,  lleess  
aacccciioonnss  oo  oommiissssiioonnss  qquuee  dduurraanntt  eell  ttrraannssccuurrss  dd''uunnaa  aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  ddee  ccaaiirree  ffeeddeerraattiiuu  
vvuullnneerriinn  lleess  nnoorrmmeess  rreeggllaammeennttààrriieess  eessttaabblleerrtteess..  
bb))  SSóónn  iinnffrraacccciioonnss  aa  llaa  ccoonndduuccttaa  eessppoorrttiivvaa  lleess  aacccciioonnss  oo  oommiissssiioonnss  ccoonnttrrààrriieess  aall  qquuee  ddiissppoosseenn  lleess  
nnoorrmmeess  ggeenneerraallss  oo  eessppeeccííffiiqquueess  ddee  ddiisscciipplliinnaa  ii  ccoonnvviivvèènncciiaa  eessppoorrttiivvaa  ssiigguuiinn  oo  nnoo  ccoommeesseess  dduurraanntt  
eell  ttrraannssccuurrss  dd''uunnaa  aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  eessppoorrttiivveess..  
cc))  SSóónn  iinnffrraacccciioonnss  ddee  lleess  nnoorrmmeess  ddee  ccoonndduuccttaa  aassssoocciiaattiivvaa  lleess  aacccciioonnss  oo  oommiissssiioonnss  qquuee  ccoommppoorrttiinn  
ll''iinnccoommpplliimmeenntt  ddee  lleess  pprreessccrriippcciioonnss  eessttaattuuttààrriieess  oo  rreeggllaammeennttààrriieess  ddee  llaa  FFCCMM..  
  
110055..33  
LLaa  ppootteessttaatt  ddiisscciipplliinnààrriiaa  ccoonnffeerreeiixx  aallss  sseeuuss  ttiittuullaarrss  lleeggííttiimmss  llaa  ppoossssiibbiilliittaatt  dd''eennjjuuddiicciiaarr  ii,,  ssii  
ss''eessccaauu,,  ssaanncciioonnaarr  lleess  ppeerrssoonneess  oo  lleess  eennttiittaattss  ssoottmmeesseess  aa  llaa  ddiisscciipplliinnaa  eessppoorrttiivvaa  oo  aassssoocciiaattiivvaa  ddee  
llaa  FFCCMM,,  ééss  aa  ddiirr,,  eellss  cclluubbss  oo  lleess  aassssoocciiaacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ii  eellss  sseeuuss  ddiirreeccttiiuuss,,  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa  ii  
eessppoorrttiisstteess,,  eellss  ccoommppoonneennttss  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa  eessttrruuccttuurraa  oorrggàànniiccaa  ffeeddeerraattiivvaa  ii,,  eenn  ggeenneerraall,,  ttootteess  
aaqquueelllleess  ppeerrssoonneess  ffííssiiqquueess  oo  jjuurrííddiiqquueess  qquuee  ddeesseennvvoolluuppeenn  llaa  sseevvaa  aaccttiivviittaatt  ffeeddeerraaddaa  eenn  ll''ààmmbbiitt  
aauuttoonnòòmmiicc  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  
  
110055..44  
EEnn  rreellaacciióó  aammbb  llaa  ddiisscciipplliinnaa  eessppoorrttiivvaa,,  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  rreeggllaammeennttààrriieess  ddee  llaa  FFCCMM  hhaann  ddee  
pprreevveeuurree  iinneexxccuussaabblleemmeenntt  ii  aammbb  ttoottaall  rreessppeeccttee  aa  lleess  ddiissppoossiicciioonnss  ccoonnttiinngguuddeess  aa  llaa  LLlleeii  88//11998888,,  
ddee  ll''eessppoorrtt,,  lleess  qqüüeessttiioonnss  sseeggüüeennttss::  
aa))  UUnn  ssiisstteemmaa  ttiippiiffiiccaatt  dd''iinnffrraacccciioonnss  aammbb  ll''eessppeecciiffiiccaacciióó  ddeell  sseeuu  ccaarrààcctteerr  lllleeuu,,  ggrreeuu,,  oo  mmoolltt  ggrreeuu..  
bb))  UUnn  ssiisstteemmaa  ddee  ssaanncciioonnss  pprrooppoorrcciioonnaall  aall  dd''iinnffrraacccciioonnss  pprreevviisstteess..  
cc))  EEllss  pprroocceeddiimmeennttss  ddiisscciipplliinnaarriiss  ddee  ttrraammiittaacciióó  ii  iimmppoossiicciióó,,  ssii  ss''eessccaauu,,  ddee  ssaanncciioonnss,,  qquuee  
ggaarraanntteeiixxiinn  eell  ttrrààmmiitt  dd''aauuddiièènncciiaa  aa  ll''iinntteerreessssaatt..  
dd))  LLaa  ddeetteerrmmiinnaacciióó  ddee  lleess  ccaauusseess  mmooddiiffiiccaattiivveess  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittaatt  ii  eellss  rreeqquuiissiittss  dd''eexxttiinncciióó  ii  ddee  
pprreessccrriippcciióó  ddee  llaa  mmaatteeiixxaa..  
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ee))  LL''oobbsseerrvvaannççaa  ddeellss  pprriinncciippiiss  iinnhheerreennttss  aa  ttoott  ddrreett  ssaanncciioonnaaddoorr  rreellaattiiuuss  aa  llaa  pprroohhiibbiicciióó  dd''iimmppoossaarr  
ddoobbllee  ssaanncciióó  ppeellss  mmaatteeiixxooss  ffeettss  ii  ddee  ssaanncciioonnaarr  ppeerr  iinnffrraacccciioonnss  ttiippiiffiiccaaddeess  aammbb  ppoosstteerriioorriittaatt  aall  
mmoommeenntt  dd''hhaavveerr  eessttaatt  ccoommeesseess,,  aaiixxíí  ccoomm  aa  ll''aapplliiccaacciióó  ddeellss  eeffeecctteess  rreettrrooaaccttiiuuss  ffaavvoorraabblleess..  
ff))  UUnn  ssiisstteemmaa  ddee  rreeccuurrssooss  ccoonnttrraa  lleess  ssaanncciioonnss  iimmppoossaaddeess..  
  
          

CCAAPPÍÍTTOOLL  XX  
EEllss  òòrrggaannss  jjuurriissddiicccciioonnaallss..  

  
AArrtt..  110066  
LL''eexxeerrcciiccii  ddee  llaa  ppootteessttaatt  jjuurriissddiicccciioonnaall,,  ccoommppeettiittiivvaa  ii  ddiisscciipplliinnààrriiaa  eessppoorrttiivvaa,,  ccoorrrreessppoonn::  
aa))  AAllss  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa  dduurraanntt  ll''aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  eessppoorrttiivveess,,  aammbb  ssuubbjjeecccciióó  aa  lleess  nnoorrmmeess  
eessttaabblleerrtteess  aallss  rreeggllaammeennttss  ddee  ccaaddaa  mmooddaalliittaatt  oo  aa  lleess  eessppeeccííffiiqquueess  aapprroovvaaddeess  eenn  eell  rreeggllaammeenntt  
ppaarrttiiccuullaarr..  
bb))  AAll  CCoommiittèè  ddee  CCoommppeettiicciióó  ii  DDiisscciipplliinnaa  EEssppoorrttiivvaa,,  òòrrggaann  ccooll..lleeggiiaatt  ccoonnssttiittuuïïtt  ppeerr  uunn  nnoommbbrree  ddee  
mmeemmbbrreess  nnoo  iinnffeerriioorr  aa  ttrreess  nnii  ssuuppeerriioorr  aa  cciinncc,,  uunn  ddeellss  qquuaallss  hhaa  ddee  sseerr  nneecceessssààrriiaammeenntt  lllliicceenncciiaatt  
eenn  ddrreett,,  aassssiissttiittss  ppeerr  uunn  sseeccrreettaarrii  aammbb  vveeuu  ii  sseennssee  vvoott,,  ddeessiiggnnaattss  ppeerr  llaa  jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  
FFCCMM,,  dd''eennttrree  eellss  mmeemmbbrreess  ddeell  qquuaall  ccaall  nnoommeennaarr  uunn  pprreessiiddeenntt..  AAqquueesstt  òòrrggaann  ccoonnvvooccaatt  ddee  llaa  
ffoorrmmaa  ii  ppeerriiooddiicciittaatt  qquuee  ss''eessttaabblleeiixxii  ppeerr  vviiaa  rreeggllaammeennttààrriiaa,,  hhaa  ddee  rreessoollddrree  dd''ooffiiccii  oo  aa  iinnssttàànncciiaa  ddee  
ppaarrtt  ii  ppeerr  mmaajjoorriiaa,,  eellss  aassssuummpptteess  ddee  llaa  sseevvaa  ccoommppeettèènncciiaa  eenn  mmaattèèrriiaa  ccoommppeettiittiivvaa  ii  ddiisscciipplliinnààrriiaa  
eessppoorrttiivvaa..  EEll  sseeuu  mmaannddaatt  ééss  rreennoovvaarràà  ccoomm  aa  mmààxxiimm  ccaaddaa  qquuaattrree  aannyyss..  
cc))  AAll  CCoommiittèè  dd''AAppeell..llaacciióó,,  òòrrggaann  ccooll..lleeggiiaatt  ccoonnssttiittuuïïtt  ppeerr  uunn  nnoommbbrree  ddee  mmeemmbbrreess  nnoo  iinnffeerriioorr  aa  
ttrreess  nnii  ssuuppeerriioorr  aa  sseett,,  uunn  ddeellss  qquuaallss  hhaa  ddee  sseerr  nneecceessssààrriiaammeenntt  lllliicceenncciiaatt  eenn  ddrreett,,  ddeessiiggnnaattss  ppeerr  llaa  
jjuunnttaa  ddiirreeccttiivvaa  ddee  llaa  FFCCMM,,  dd''eennttrree  eellss  mmeemmbbrreess  ddeell  qquuaall  ccaall  nnoommeennaarr  uunn  pprreessiiddeenntt  ii  uunn  sseeccrreettaarrii..  
AAqquueesstt  òòrrggaann,,  ccoonnvvooccaatt  ccaaddaa  vveeggaaddaa  qquuee  ssiigguuii  nneecceessssaarrii,,  hhaa  ddee  rreessoollddrree  eenn  sseeggoonnaa  iinnssttàànncciiaa  ii  
ppeerr  mmaajjoorriiaa,,  eellss  rreeccuurrssooss  iinntteerrppoossaattss  ccoonnttrraa  eellss  aaccoorrddss  ddeell  CCoommiittèè  ddee  CCoommppeettiicciióó  ii  DDiisscciipplliinnaa  
EEssppoorrttiivvaa,,  ccoonnttrraa  eellss  aaccoorrddss  ddeeffiinniittiiuuss  aaddooppttaattss  eenn  mmaattèèrriiaa  ddiisscciipplliinnààrriiaa  eessppoorrttiivvaa  ppeellss  òòrrggaannss  
ccoommppeetteennttss  ddeellss  cclluubbss  eessppoorrttiiuuss  aaffiilliiaattss  ii,,  ccoonnttrraa  lleess  ddeecciissiioonnss  ddiiccttaaddeess  ppeellss  òòrrggaannss  eelleeccttoorraallss  ddee  
lleess  eessmmeennttaaddeess  eennttiittaattss  ffeeddeerraaddeess..  
  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  XXII  
PPrroocceeddiimmeennttss  jjuurriissddiicccciioonnaallss  

  
AArrtt..  110077  
PPeerr  eennjjuuddiicciiaarr  ii  rreessoollddrree  qquuaallsseevvooll  qqüüeessttiióó  ssoottmmeessaa  eenn  pprriimmeerraa  iinnssttàànncciiaa  aa  llaa  ccoommppeettèènncciiaa  ddeellss  
òòrrggaannss  jjuurriissddiicccciioonnaallss  ffeeddeerraattiiuuss  ééss  pprreecceeppttiivvaa  llaa  iinnssttrruucccciióó  dd''uunn  eexxppeeddiieenntt  ttrraammiittaatt  sseeggoonnss  eell  
pprroocceeddiimmeenntt  qquuee  ss''eessttaabblleeiixxii  eenn  eellss  rreeggllaammeennttss  ddee  llaa  FFCCMM,,  eellss  qquuaallss  hhaann  ddee  tteenniirr  eenn  ccoommppttee  lleess  
ccoonnssiiddeerraacciioonnss  mmíínniimmeess  sseeggüüeennttss::  
  
AArrtt..  110088  
TToottss  eellss  eexxppeeddiieennttss  iinnccooaattss  dd''ooffiiccii  oo  aa  iinnssttàànncciiaa  ddee  ppaarrtt  eenn  mmaattèèrriiaa  pprròòppiiaa  ddee  llaa  jjuurriissddiicccciióó  
ccoommppeettiittiivvaa  ss''hhaann  ddee  ttrraammiittaarr  aammbb  ll''oobbsseerrvvaannççaa  ddee  lleess  ffaasseess  pprroocceeddiimmeennttaallss  sseeggüüeennttss::  
aa))  RReessoolluucciióó  iinniicciiaall  ii  nnoottiiffiiccaacciióó  ffeeffaaeenntt  dd''aaqquueessttaa  aa  lleess  ppaarrttss  iinntteerreessssaaddeess  ii  aa  aaqquueelllleess  qquuee  eess  
ccoonnssiiddeerriinn  aaffeeccttaaddeess  ppeerr  llaa  ddeecciissiióó  ffiinnaall..  
bb))  TTeerrmmiinnii  dd''aall..lleeggaacciioonnss,,  pprrooppoossiicciióó  ddee  pprroovvaa  ii  pprrààccttiiccaa  dd''aaqquueessttaa..  
cc))  RReessoolluucciióó  ffiinnaall  ii  ccoommuunniiccaacciióó  ffeeffaaeenntt  oo  ccaarrttaa  cceerrttiiffiiccaaddaa  aammbb  aaccuussaammeenntt  ddee  rreebbuuddaa,,  aa  lleess  
ppaarrttss  iinntteerrvviinneennttss  aammbb  eessppeecciiffiiccaacciióó  ddeellss  rreeccuurrssooss  eessccaaiieennttss..  
  
AArrtt..  110099  
EEllss  pprroocceeddiimmeennttss  rreegguullaaddoorrss  ddee  lleess  aaccttuuaacciioonnss  ddiisscciipplliinnààrriieess  eessppoorrttiivveess  ddee  llaa  pprriimmeerraa  iinnssttàànncciiaa  
ffeeddeerraattiivvaa  eess  rreeggiirraann  ppeerr  lleess  nnoorrmmeess  rriittuuaallss  sseeggüüeennttss::  
  
11--  EEllss  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa  eexxeerrcceeiixxeenn  llaa  ppootteessttaatt  ddiisscciipplliinnààrriiaa  ppeell  qquuee  ffaa  aa  lleess  iinnffrraacccciioonnss  ddeellss  
rreeggllaammeennttss  oo  ddee  ccoonndduuccttaa  eessppoorrttiivvaa  dduurraanntt  eell  ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  dd''uunnaa  aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  ii  ddee  
mmaanneerraa  iimmmmeeddiiaattaa..  
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22--  EEll  CCoommiittèè  ddee  CCoommppeettiicciióó  ii  DDiisscciipplliinnaa  EEssppoorrttiivvaa  ffeeddeerraattiiuu  hhaa  dd''eennjjuuddiicciiaarr  ii  rreessoollddrree  lleess  
qqüüeessttiioonnss  ddiisscciipplliinnààrriieess  ddee  llaa  sseevvaa  ccoommppeettèènncciiaa  mmiittjjaannççaanntt  llaa  ttrraammiittaacciióó  dd''uunn  pprroocceeddiimmeenntt  
oorrddiinnaarrii  eessttaabblleerrtt  ppeerr  vviiaa  rreeggllaammeennttààrriiaa,,  eell  qquuaall  ss''hhaa  dd''aajjuussttaarr  aallss  ccrriitteerriiss  ii  lleess  rreegglleess  ddee  llaa  
lleeggiissllaacciióó  ggeenneerraall  eenn  mmaattèèrriiaa  ssaanncciioonnaaddoorraa,,  ii,,  ccoomm  aa  mmíínniimm,,  rreessppeeccttaarr  eellss  pprriinncciippiiss  iinnffoorrmmaaddoorrss  
sseeggüüeennttss::  
  
aa))  EEll  pprroocceeddiimmeenntt  ss''hhaa  dd''iinniicciiaarr  ppeerr  aaccoorrdd  ddee  ll''òòrrggaann  ccoommppeetteenntt  dd''ooffiiccii,,  jjaa  ssiigguuii  aa  iinniicciiaattiivvaa  ddee  
ll''òòrrggaann  mmaatteeiixx  oo  eenn  vviirrttuutt  ddee  ddeennúúnncciiaa  mmoottiivvaaddaa,,  aa  iinnssttàànncciiaa  ddee  ppaarrtt  iinntteerreessssaaddaa  oo  aa  
rreeqquueerriimmeenntt  ddee  ll''AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..  
LLaa  ttrraannssccrriippcciióó  rreeaalliittzzaaddaa  ppeell  ooffiicciiaall  ddee  pprroovvaa  eenn  ll''aaccttaa  ooffiicciiaall  ddee  ll''aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó,,  oo  eenn  eell  
sseeuu  aannnneexx,,  ddee  ffeettss  qquuee  ppuugguuiinn  sseerr  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  sseerr  qquuaalliiffiiccaattss  ccoomm  aa  iinnffrraacccciioonnss  aa  llaa  
ccoonndduuccttaa  eessppoorrttiivvaa,,  ggaauuddiirràà  ddee  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióó  ddee  ddeennúúnncciiaa  ddee  ppaarrtt  aallss  eeffeecctteess  iimmppuullssoorrss  ddee  llaa  
iinnccooaacciióó  dd''ooffiiccii  dd''uunn  eexxppeeddiieenntt  oorrddiinnaarrii..  
bb))  LLaa  pprroovviissiióó  ppeerr  llaa  qquuaall  ss''aaccoorrddii  ll''iinniiccii  dd''uunn  eexxppeeddiieenntt  ddiisscciipplliinnaarrii  hhaa  ddee  ccoonntteenniirr  llaa  rreellaacciióó  ddee  
ffeettss  iimmppuuttaattss,,  eell  nnoommeennaammeenntt  dd''iinnssttrruuccttoorr  ii  sseeccrreettaarrii  ii  eell  tteerrmmiinnii  eessttaabblleerrtt  ppeerr  aa  llaa  pprrooppoossiicciióó  ii  
pprrààccttiiccaa  ddee  llaa  pprroovvaa  qquuee  ss''eessttiimmii  nneecceessssààrriiaa  ii  hhaa  ddee  sseerr  nnoottiiffiiccaaddaa  aa  ll''iinntteerreessssaatt  ddee  ffoorrmmaa  ffeeffaaeenntt  
oo  ccaarrttaa  cceerrttiiffiiccaaddaa  aammbb  aaccuussaammeenntt  ddee  rreebbuuddaa,,    
cc))  UUnnaa  vveeggaaddaa  pprraaccttiiccaaddaa  llaa  pprroovvaa  aaddmmeessaa,,  ll''iinnssttrruuccttoorr  hhaa  ddee  ffoorrmmuullaarr  pprrooppoossttaa  ddee  rreessoolluucciióó,,  llaa  
qquuaall,,  jjuunnttaammeenntt  aammbb  eell  pplleecc  ddee  ccààrrrreeccss  ooppoorrttúú,,  ss''hhaa  ddee  nnoottiiffiiccaarr  aallss  iinntteerreessssaattss  ppeerrqquuèè  ppuugguuiinn  
eexxaammiinnaarr  ll''eexxppeeddiieenntt  ii  pprreesseennttaarr  ppeerr  eessccrriitt  lleess  aall..lleeggaacciioonnss  qquuee  ccoonnssiiddeerriinn  ccoonnvveenniieennttss..  
dd))  TTrraannssccoorrrreegguutt  eell  tteerrmmiinnii  ccoonncceeddiitt  ppeerr  aa  aaqquueesstt  ttrrààmmiitt,,  ll''iinnssttrruuccttoorr  eelleevvaarràà  ll''eexxppeeddiieenntt  aa  
ll''òòrrggaann  ddiisscciipplliinnaarrii  ffeeddeerraattiiuu  ccoorrrreessppoonneenntt  ppeerr  aa  llaa  ddeelliibbeerraacciióó  ii  pprreessaa  ddee  ddeecciissiióó  eenn  llaa  pprriimmeerraa  
rreeuunniióó  qquuee  cceelleebbrrii,,  llaa  qquuaall  ss''hhaa  ddee  nnoottiiffiiccaarr  aallss  iinntteerreessssaattss  aammbb  ll''eessppeecciiffiiccaacciióó  ddeellss  rreeccuurrssooss  
eessccaaiieennttss..  
  
AArrtt..  111100  
EEnn  eell  ssuuppòòssiitt  dd''hhaavveerr--ssee  pprroodduuïïtt  iinncciiddèènncciieess  aammbb  mmoottiiuu  oo  ccoomm  aa  ccoonnsseeqqüüèènncciiaa  ddee  llaa  cceelleebbrraacciióó  
dd''uunnaa  aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  qquuee  ppuugguuiinn  sseerr  qquuaalliiffiiccaaddeess  ccoomm  aa  ccoonnssttiittuuttiivveess  dd''uunn  iinnffrraacccciióó  lllleeuu  oo  
ggrreeuu  ccoonnttrraa  llaa  ccoonndduuccttaa  eessppoorrttiivvaa  ii  nneecceessssiittiinn  dd''uunn  aaccoorrdd  iimmmmeeddiiaatt  ddeell  CCoommiittèè  ddee  CCoommppeettiicciióó  ii  
DDiisscciipplliinnaa  EEssppoorrttiivvaa,,  ll''eexxppeeddiieenntt  pprreecceeppttiiuu  ppoott  sseerr  ttrraammiittaatt  mmiittjjaannççaanntt  uunn    pprroocceeddiimmeenntt  
eexxttrraaoorrddiinnaarrii  dd''uurrggèènncciiaa  qquuee  aasssseegguurrii  ccoomm  aa  mmíínniimm  llaa  ffaassee  pprroocceeddiimmeennttaall  dd''aauuddiièènncciiaa  aa  
ll''iinntteerreessssaatt..  
AA  aaqquueessttss  eeffeecctteess  lleess  nnoorrmmeess  rreeggllaammeennttààrriieess  ffeeddeerraattiivveess  hhaann  ddee  pprreevveeuurree  uunn  pprroocceeddiimmeenntt  
aabbrreeuujjaatt  qquuee  ggaarraanntteeiixxii  eell  ccoommpplliimmeenntt  ddee  ll''eessmmeennttaatt  ttrrààmmiitt,,  tteenniinntt  eenn  ccoommppttee  qquuee  eenn  qquuaallsseevvooll  
ccaass  eell  pprreessuummppttee  iinnffrraaccttoorr  ttéé  ddrreett  aa  ccoonnèèiixxeerr,,  aabbaannss  qquuee  ccaadduuqquuii  aaqquueesstt  tteerrmmiinnii  pprroocceeddiimmeennttaall,,  
llaa  iimmppuuttaacciióó  ffoorrmmuullaaddaa  ccoonnttrraa  eellll,,  aa  eeffeeccttuuaarr  aall..lleeggaacciioonnss  ii  aa  llaa  pprrooppoossiicciióó  ddee  pprroovvaa;;  ii  eess  ppooddrràà  
eessttaabblliirr  eenn  vviiaa  rreeggllaammeennttààrriiaa  llaa  ccoonnssiiddeerraacciióó  qquuee  ll''eexxppeeddiieenntt  ss''eennttéénn  iinniicciiaatt  ddeess  ddeell  mmoommeenntt  eenn  
qquuee  aarrrriibbaa  aa  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  ll''iinntteerreessssaatt  ll''aaccuussaacciióó  ppllaanntteejjaaddaa,,  mmiittjjaannççaanntt  eell  lllliiuurraammeenntt  ddee  ll''aaccttaa  
ooffiicciiaall  ddee  ll''aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  oo,,  llaa  nnoottiiffiiccaacciióó,,  ssii  ss''eessccaauu,,  ddee  ll''iinnffoorrmmee  ccoommpplleemmeennttaarrii  rreellaattiiuu  aa  
llaa  iinnffrraacccciióó  iimmppuuttaaddaa..  
  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  XXIIII  
EEllss  rreeccuurrssooss  

  
AArrtt..  111111  
111111..11  
LLeess  ddeecciissiioonnss  aaccoorrddaaddeess  aammbb  ccaaiirree  iimmmmeeddiiaatt  ppeerr  ppaarrtt  ddeellss  ooffiicciiaallss  ddee  pprroovvaa  dduurraanntt    eell  
ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddee  ll''aaccttiivviittaatt  oo  ccoommppeettiicciióó  rreeffeerriiddeess  aa  lleess  iinnffrraacccciioonnss  ddeellss  rreeggllaammeennttss  ii  ddee  llaa  
ccoonndduuccttaa  eessppoorrttiivvaa  ssóónn  iinnaappeell..llaabblleess,,  sseennssee  ppeerrjjuuddiiccii  qquuee  eenn  ffuunncciióó  ddee  lleess  ccaarraacctteerrííssttiiqquueess  
pprròòppiieess  ddee  ccaaddaa  mmooddaalliittaatt  eessppoorrttiivvaa  eellss  rreeggllaammeennttss  ppuugguuiinn  pprreevveeuurree  uunn  ssiisstteemmaa  ppoosstteerriioorr  ddee  
rreeccllaammaacciioonnss,,  ffoonnaammeennttaaddeess  eenn  ll''eexxiissttèènncciiaa  dd''uunn  eerrrroorr  mmaatteerriiaall  mmaanniiffeesstt..  
  
111111..22  
CCoonnttrraa  eellss  aaccoorrddss  ddiiccttaattss  eenn  pprriimmeerraa  iinnssttàànncciiaa  ppeell  CCoommiittèè  ddee  CCoommppeettiicciióó  ii  DDiisscciipplliinnaa  EEssppoorrttiivvaa  
ppoott  iinntteerrppoossaarr--ssee,,  eenn  eell  tteerrmmiinnii  mmààxxiimm  ddee  ttrreess  ddiieess  hhààbbiillss  sseeggüüeennttss  aa  llaa  nnoottiiffiiccaacciióó  ddee  ll''aaccttee  
iimmppuuggnnaatt,,  rreeccuurrss  ddaavvaanntt  eell  CCoommiittèè  dd''AAppeell..llaacciióó..  
  



  

  3322

111111..33  
EEllss  aaccoorrddss  ddeeffiinniittiiuuss  aaddooppttaattss  eenn  mmaattèèrriiaa  ddiisscciipplliinnààrriiaa  eessppoorrttiivvaa  ppeellss  òòrrggaannss  ccoommppeetteennttss  ddeellss  
cclluubbss  eessppoorrttiiuuss  aaffiilliiaattss  aa  llaa  FFCCMM,,  qquuaann  ll''aaccoorrdd  eexxhhaauurreeiixxii  llaa  vviiaa  aassssoocciiaattiivvaa  ii  eenn  aaqquueessttaa,,  ss''hhaaggii  
iimmppoossaatt  uunnaa  ssaanncciióó  qquuaalliiffiiccaaddaa  ccoomm  ddee  ggrreeuu  oo  mmoolltt  ggrreeuu,,  ppooddeenn  sseerr  rreeccoorrrreegguuttss  ddaavvaanntt  eell  
CCoommiittèè  dd''AAppeell..llaacciióó  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  qquuiinnzzee  ddiieess  hhààbbiillss  ccoommppttaattss  ddeess  ddeell  mmoommeenntt  ddee  llaa  sseevvaa  
nnoottiiffiiccaacciióó  aa  ll''iinntteerreessssaatt..  
  
111111..44  
CCoonnttrraa  eellss  aaccoorrddss  ddeellss  òòrrggaannss  eelleeccttoorraallss  ddeellss  cclluubbss  aaffiilliiaattss  ppoott  iinntteerrppoossaarr--ssee  rreeccuurrss  ddaavvaanntt  eell  
CCoommiittèè  dd''AAppeell..llaacciióó  ddee  llaa  FFCCMM  eenn  uunn  tteerrmmiinnii  ddee  ttrreess  ddiieess  hhààbbiillss  sseeggüüeennttss  aa  ll''aaddooppcciióó  ddeellss  
mmaatteeiixxooss..  
  
111111..55  
EEllss  aaccoorrddss  ddeell  CCoommiittèè  dd''AAppeell..llaacciióó  eexxhhaauurreeiixxeenn  llaa  vviiaa  ffeeddeerraattiivvaa  ii  ccoonnttrraa  eellllss  ppoott  ffoorrmmuullaarr--ssee  
rreeccuurrss,,  ddaavvaanntt  eell  TTrriibbuunnaall  CCaattaallàà  ddee  ll’’EEssppoorrtt,,  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  qquuiinnzzee  ddiieess  hhààbbiillss  sseeggüüeennttss  aa  llaa  
nnoottiiffiiccaacciióó  ddee  ll''aaccoorrdd  iimmppuuggnnaatt,,  eexxcceeppttee  eenn  aaqquueellllss  ssuuppòòssiittss  eenn  eellss  qquuaallss  eenn  llaa  rreessoolluucciióó  
ccoommbbaattuuddaa  ss''hhaaggii  iimmppoossaatt  ssaanncciióó  ppeerr  ffaallttaa  qquuaalliiffiiccaaddaa  ccoomm  aa  lllleeuu..  
  
111111..66  
QQuuaallsseevvooll  aallttrree  aaccoorrdd  aaddooppttaatt  eenn  vviiaa  ffeeddeerraattiivvaa  eell  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddeell  qquuaall  nnoo  eess  ttrroobbii  
eexxpprreessssaammeenntt  aattrriibbuuïïtt  aa  llaa  ccoommppeettèènncciiaa  ddeellss  òòrrggaannss  jjuurriissddiicccciioonnaallss  ffeeddeerraattiiuuss  ppoott  sseerr  iimmppuuggnnaatt  
ddaavvaanntt  ll''aauuttoorriittaatt  jjuuddiicciiaall  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  qquuaarraannttaa  ddiieess  sseeggüüeennttss  aa  llaa  ddaattaa  ddee  llaa  sseevvaa  aaddooppcciióó..  
  
  

TTÍÍTTOOLL  VVII  
DDiissssoolluucciióó  ddee  llaa  FFCCMM  

  
CCAAPPÍÍTTOOLL  XXIIII  

MMooddiiffiiccaacciióó  ddeellss  sseeuuss  eessttaattuuttss..  
  
AArrtt..  111122  
EEllss  pprreesseennttss  eessttaattuuttss  ppooddrraann  sseerr  mmooddiiffiiccaattss  mmiittjjaannççaanntt  ll’’aaccoorrdd  ddeellss  ddooss  tteerrççooss  ddeellss  vvoottss  pprreesseennttss  
eenn  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..  LLeess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  eessttaattuuttààrriieess  qquuee  eess  dduugguuiinn  aa  tteerrmmee  hhaauurraann  ddee  sseerr  
rraattiiffiiccaaddeess  ppeerr  llaa  SSeeccrreettaarriiaa  GGeenneerraall  ddee  ll’’EEssppoorrtt..  
  
AArrtt..  111133  
LLaa  pprrooppoossttaa  ddee  mmooddiiffiiccaacciióó  eessttaattuuttààrriiaa  qquuee  ffaacciinn  eellss  ssoocciiss,,  hhaa  dd’’aannaarr  aaccoommppaannyyaaddaa  ppeerr  uunn  eessccrriitt  
aammbb  lleess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  qquuee  eess  pprreetteenngguuiinn  iinnttrroodduuiirr  aallss  eessttaattuuttss,,  oo  uunn  tteexxtt  aalltteerrnnaattiiuu  dd’’eessttaattuuttss  eenn  
ccaass  qquuee  llaa  mmooddiiffiiccaacciióó  pprreetteessaa  aaffeeccttii  aa  mmééss  ddee  qquuiinnzzee  aarrttiicclleess..  
  
AArrtt..  111144  
JJuunnttaammeenntt  aammbb  llaa  ccoonnvvooccaattòòrriiaa  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  eenn  qquuèè  eess  ttrraaccttaarràà  llaa  mmooddiiffiiccaacciióó  
eessttaattuuttààrriiaa  eenn  qqüüeessttiióó,,  ss’’eennvviiaarràà  aallss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  uunn  eessccrriitt  aammbb  lleess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  
pprreetteesseess  oo  eell  tteexxtt  aalltteerrnnaattiiuu  dd’’eessttaattuuttss,,  sseeggoonnss  eell  ccaass..  
  
AArrtt..  111155  
EEnn  ccaass  dd''aapprroovvaarr--ssee  lleess  mmooddiiffiiccaacciioonnss  pprreetteesseess  oo  lleess  qquuee  rreessuulltteessssiinn  ddee  llaa  sseevvaa  ddiissccuussssiióó  aa  
ll''aasssseemmbblleeaa,,  eess  rreemmeettrràà  aa  ll''aaccttaa  ddee  llaa  sseessssiióó  aa  llaa  DDiirreecccciióó  GGeenneerraall  ddee  ll''EEssppoorrtt  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  
ddee  CCaattaalluunnyyaa  aa  ffii  qquuee  dduugguuii  aa  tteerrmmee  llaa  sseevvaa  rraattiiffiiccaacciióó  aaddmmiinniissttrraattiivvaa..  
  
  

CCAAPPÍÍTTOOLL  XXIIIIII  
DDiissssoolluucciióó  ddee  llaa  FFCCMM  

 
AArrtt..  111166    
CCaauusseess  ddee  ddiissssoolluucciióó  
  
111166..11..  LLaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee  ss’’eexxttiinnggiirràà  ppeerr  lleess  ccaauusseess  sseeggüüeennttss::  
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aa))  PPeerr  aaccoorrdd  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  ccoonnvvooccaaddaa  aa  ll’’eeffeeccttee,,  aaddooppttaatt  ppeerr  uunnaa  mmaajjoorriiaa  ddee  
ddooss  tteerrççooss  ddeellss  mmeemmbbrreess  aassssiisstteennttss,,  sseemmpprree  qquuee  rreepprreesseennttiinn  llaa  mmaajjoorriiaa  ddeellss  mmeemmbbrreess  
aammbb  ddrreett  aa  vvoott  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa..  
  
bb))  PPeerr  rreevvooccaacciióó  ddeell  sseeuu  rreeccoonneeiixxeemmeenntt,,  ttrreett  ddeell  ssuuppòòssiitt  qquuee  eess  ttrraannssffoorrmmii  eenn  uunnaa  
aassssoocciiaacciióó  ddee  rrèèggiimm  ggeenneerraall..  
  
cc))  PPeerr  ffuussiióó  oo  aabbssoorrcciióó  eenn  aallttrreess  FFeeddeerraacciioonnss  eessppoorrttiivveess  ccaattaallaanneess..  
  
dd))  PPeerr  rreessoolluucciióó  jjuuddiicciiaall..  
  
ee))  PPeerr  qquuaallsseevvooll  aallttrraa  ccaauussaa  pprreevviissttaa  eenn  ll’’oorrddeennaammeenntt  jjuurrííddiicc  vviiggeenntt..  
  

111166..22..  EEll  ppaattrriimmoonnii  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee,,  eenn  eellss  ssuuppòòssiittss  ddee  llaa  sseevvaa  eexxttiinncciióó  
oo  ddiissssoolluucciióó,,  eess  ddeessttiinnaarràà  aa  llaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddee  ffiinnaalliittaattss  eessppoorrttiivveess  aannààlloogguueess  aa  lleess  rreeaalliittzzaaddeess  ppeerr  
llaa  FFeeddeerraacciióó  CCaattaallaannaa  ddee  MMoottoocciicclliissmmee..””  
  
AArrtt..  111177  
AAccoorrdd  ddee  ddiissssoolluucciióó  
  
111177..11..  EEll  PPrreessiiddeenntt  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  hhaa  ddee  ccoonnvvooccaarr  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ppeerrqquuèè  aaqquueessttaa  aaddooppttii  
eell  ccoorrrreessppoonneenntt  aaccoorrdd  ddee  ddiissssoolluucciióó  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  22  mmeessooss  ddeess  qquuee  ttiinngguuii  ccoonneeiixxeemmeenntt  ddee  
ll’’eexxiissttèènncciiaa  ddee  llaa  ccaauussaa  ddeetteerrmmiinnaanntt  ddee  llaa  ddiissssoolluucciióó..  
  
111177..22..  EEllss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ii  llaa  mmaatteeiixxaa  AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ttaammbbéé  ppooddeenn  rreeqquueerriirr  aall  
pprreessiiddeenntt  oo  pprreessiiddeennttaa  ppeerrqquuèè  ccoonnvvooqquuii  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ssii  aall  sseeuu  ppaarreerr,,  ccoonnccoorrrree  qquuaallsseevvooll  
ddee  lleess  ccaauusseess  ddee  ddiissssoolluucciióó..  
  
111177..33..  EEnn  eell  ccaass  qquuee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  nnoo  eess  ccoonnvvooqquuii  oo  nnoo  ss’’aarrrriibbii  aa  ll’’aaccoorrdd  oo  ll’’aaccoorrdd  ssiigguuii  
ccoonnttrraarrii  aa  llaa  ddiissssoolluucciióó,,  qquuaallsseevvooll  mmeemmbbrree  dd’’aaqquueellllaa  mmaatteeiixxaa  aasssseemmbblleeaa  oo  llaa  mmaatteeiixxaa  
AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ppooddeenn  ssooll··lliicciittaarr  llaa  ddiissssoolluucciióó  jjuuddiicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó..  
  
111177..44..  EEll  mmaatteeiixx  òòrrggaann  dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  eessttàà  oobblliiggaatt  aa  ssooll··lliicciittaarr  llaa  ddiissssoolluucciióó  
jjuuddiicciiaall  qquuaann  ll’’aaccoorrdd  ffeeddeerraattiiuu  ssiigguuii  ccoonnttrraarrii  aa  llaa  ddiissssoolluucciióó  oo  nnoo  eess  ppuugguuii  aaccoonnsseegguuiirr..  
  
111177..55..  HHaann  ddee  rreessppoonnddrree  ssoolliiddààrriiaammeenntt  eellss  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’òòrrggaann  dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó  qquuee  iinnccoommpplleeiixxiinn  
ll’’oobblliiggaacciióó  ddee  ccoonnvvooccaarr,,  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  22  mmeessooss,,  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall  ppeerr  aaccoorrddaarr  llaa  ddiissssoolluucciióó  
oo  qquuee  nnoo  ssooll··lliicciittiinn  llaa  ddiissssoolluucciióó  jjuuddiicciiaall  eenn  eell  tteerrmmiinnii  ddee  22  mmeessooss  aa  ccoommppttaarr  ddeess  ddee  llaa  ddaattaa  
pprreevviissttaa  ppeerr  aa  llaa  cceelleebbrraacciióó  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  ssii  nnoo  ss’’hhaa  ccoonnssttiittuuïïtt,,  oo  ddeess  ddeell  ddiiaa  ddee  
cceelleebbrraacciióó  ddee  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall,,  qquuaann  ll’’aaccoorrdd  ssiigguuii  ccoonnttrraarrii  aa  llaa  ddiissssoolluucciióó..””  
  
AArrtt..  111188  
IInniiccii  ddee  llaa  lliiqquuiiddaacciióó  
UUnn  ccoopp  ddiissssoollttaa  llaa  ffeeddeerraacciióó  ss’’oobbrree  uunn  ppeerrííooddee  ddee  lliiqquuiiddaacciióó,,  ttrreett  ddeellss  ssuuppòòssiittss  ddee  ffuussiióó  oo  
qquuaallsseevvooll  aallttrree  ssuuppòòssiitt  ddee  cceessssiióó  gglloobbaall  ddee  ll’’aaccttiiuu  ii  ppaassssiiuu  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó..  
  
AArrtt..  111199  
FFeeddeerraacciióó  eenn  lliiqquuiiddaacciióó  
LLaa  FFeeddeerraacciióó  ddiissssoollttaa  hhaauurràà  ddee  ccoonnsseerrvvaarr  llaa  sseevvaa  ppeerrssoonnaalliittaatt  jjuurrííddiiccaa  mmeennttrree  eess  ttrroobbii  eenn  pprrooccééss  
ddee  ddiissssoolluucciióó..  DDuurraanntt  aaqquueessttaa  ffaassee  hhaa  dd’’aaffeeggiirr  llaa  ffrraassee  ““eenn  lliiqquuiiddaacciióó””  aa  llaa  sseevvaa  ddeennoommiinnaacciióó..  
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AArrtt..  112200  
CCeessssaammeenntt  ddee  ffuunncciioonnss  ddee  ll’’òòrrggaann  dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó  
DDeess  ddeell  mmoommeenntt  eenn  qquuèè  llaa  FFeeddeerraacciióó  eess  ddeeccllaarrii  eenn  lliiqquuiiddaacciióó  ccaall  qquuee  cceessssii  eenn  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss  
ll’’òòrrggaann  dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó  ii  qquuee  lleess  lliiqquuiiddaaddoorreess  ii  eellss  lliiqquuiiddaaddoorrss  aassssuummeeiixxiinn  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss..  
AAiixxòò  nnoo  oobbssttaanntt,,  eellss  iinntteeggrraannttss  ddee  ll’’òòrrggaann  dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó  pprreessttaarraann  eell  sseeuu  ccoonnccuurrss  ppeerr  aa  llaa  
rreeaalliittzzaacciióó  eeffeeccttiivvaa  ddee  lleess  ooppeerraacciioonnss  ddee  lliiqquuiiddaacciióó..  
  
AArrtt..  112211  
NNoommeennaammeenntt  ddee  lliiqquuiiddaaddoorrss  
  
112211..11..  QQuuaanntt  aall  nnoommeennaammeenntt  ddee  lliiqquuiiddaaddoorrss,,  ccaall  ddeessiiggnnaarr--llooss  aa  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..    
  
112211..22..  EEll  nnoommbbrree  ddee  lliiqquuiiddaaddoorrss  hhaa  ddee  sseerr  sseennaarr..    
  
112211..33..  EEll  nnoommeennaammeenntt  ii  cceessssaammeenntt  ddeellss  lliiqquuiiddaaddoorrss  ss’’hhaa  dd’’iinnssccrriiuurree  eenn  eell  RReeggiissttrree  dd’’EEnnttiittaattss  
EEssppoorrttiivveess  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ddee  CCaattaalluunnyyaa..    
  
112211..44..  EEnn  ccaass  dd’’iinneexxiissttèènncciiaa  dd’’òòrrggaann  dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  oo  dd’’aabbaannddoonnaammeenntt  ddee  lleess  
sseevveess  ffuunncciioonnss,,  ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt,,  ppoott  pprroocceeddiirr  aall  nnoommeennaammeenntt  ddee  
lliiqquuiiddaaddoorrss..  
  
AArrtt..112222  
IInntteerrvveenncciióó  ppúúbblliiccaa  aa  llaa  lliiqquuiiddaacciióó  
LL’’AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt  ppoott  ddeessiiggnnaarr  ppeerrssoonneess  qquuee  ss’’eennccaarrrreegguuiinn  ddee  ccoonnttrroollaarr  
llaa  lliiqquuiiddaacciióó  aammbb  llaa  ffiinnaalliittaatt  qquuee  vveettlllliinn  ppeell  ccoommpplliimmeenntt  ddee  llaa  nnoorrmmaattiivvaa..  
  
  
AArrtt..  112233  
FFuunncciioonnss  ddeellss  lliiqquuiiddaaddoorrss    
  
112233..11..  IInnccuummbbeeiixx  aallss  lliiqquuiiddaaddoorrss  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó::    

  
aa))  SSuubbssccrriiuurree,,  eenn  uunniióó  ddee  ll’’òòrrggaann  dd’’aaddmmiinniissttrraacciióó,,  eell  bbaallaannçç  iinniicciiaall  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó  eenn  
ccoommeennççaarr  lleess  sseevveess  ffuunncciioonnss..    
  
bb))  DDuurr  ii  ccuussttooddiiaarr  eellss  lllliibbrreess  ii  ccoorrrreessppoonnddèènncciiaa  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  ii  vveettllllaarr  ppeerr  llaa  iinntteeggrriittaatt  
ddeell  sseeuu  ppaattrriimmoonnii..    
  
cc))  DDuurr  aa  tteerrmmee  lleess  ooppeerraacciioonnss  ppeennddeennttss  ii  lleess  nnoovveess  qquuee  ssiigguuiinn  nneecceessssààrriieess  ppeerr  aa  llaa  
lliiqquuiiddaacciióó  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó..    
  
dd))  AAlliieennaarr  eellss  bbéénnss  ii  ddrreettss  ffeeddeerraattiiuuss..  EEllss  bbéénnss  iimmmmoobblleess  ss’’hhaann  ddee  vveennddrree  
nneecceessssààrriiaammeenntt  eenn  ssuubbhhaassttaa  ppúúbblliiccaa..  NNoommééss  pprroocceeddeeiixx  llaa  vveennddaa  ddiirreeccttaa  ssii  hhoo  aauuttoorriittzzaa  
llaa  ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt..    
  
ee))  CCoonncceerrttaarr  ttrraannssaacccciioonnss  ii  aarrbbiittrraattggeess  qquuaann  ccoonnvviinngguuii  aallss  iinntteerreessssooss  ffeeddeerraattiiuuss..    
  
ff))  PPaaggaarr  eellss  ccrreeddiittoorrss..    
  
gg))  EExxeerrcciirr  llaa  rreepprreesseennttaacciióó  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó..    
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112233..22..  EEllss  lliiqquuiiddaaddoorrss  ssóónn  rreessppoonnssaabblleess  ddaavvaanntt  llaa  ffeeddeerraacciióó,,  eellss  sseeuuss  mmeemmbbrreess  ii  tteerrcceerreess  
ppeerrssoonneess  oo  eennttiittaattss  ppeerr  qquuaallsseevvooll  ddaannyy  qquuee  ccaauussiinn  ppeerr  ccuullppaa  oo  nneegglliiggèènncciiaa  ggrreeuu  eenn  eell  
ddeesseennvvoolluuppaammeenntt  ddeellss  sseeuuss  ccààrrrreeccss..””  
  
AArrtt..  112244  
BBaallaannçç  ffiinnaall  
UUnn  ccoopp  ffiinnaalliittzzaaddaa  llaa  lliiqquuiiddaacciióó,,  eellss  lliiqquuiiddaaddoorrss  hhaann  ddee  ffoorrmmaarr  eell  bbaallaannçç  ffiinnaall  qquuee  ss’’hhaa  ddee  
ssoottmmeettrree  aa  ll’’aapprroovvaacciióó  ddee  ll’’AAsssseemmbblleeaa  GGeenneerraall  ii  ss’’hhaa  ddee  rreemmeettrree  aa  ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ddee  llaa  
GGeenneerraalliittaatt..””  
  
AArrtt..  112255    
CCeessssaammeenntt  ddeellss  lliiqquuiiddaaddoorrss  
LLaa  ffuunncciióó  ddeellss  lliiqquuiiddaaddoorrss  ffiinnaalliittzzaa  ppeerr::    

  
aa))  LLaa  rreeaalliittzzaacciióó  ddee  llaa  lliiqquuiiddaacciióó..    
  
bb))  LLaa  rreevvooccaacciióó  ddeellss  ppooddeerrss  qquuee  aattoorrggaa  ll’’aasssseemmbblleeaa  ggeenneerraall..    
  
cc))  LLaa  rreevvooccaacciióó  ddeellss  ppooddeerrss  oo  iinnhhaabbiilliittaacciióó  ppeerr  ppaarrtt  ddee  ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ddee  llaa  
GGeenneerraalliittaatt..    
  
dd))  DDeecciissiióó  jjuuddiicciiaall..””  
  

AArrtt..112266    
IInnssoollvvèènncciiaa  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióó  eenn  lliiqquuiiddaacciióó  
EEnn  ccaass  dd’’iinnssoollvvèènncciiaa  ddee  llaa  FFeeddeerraacciióó,,  eellss  lliiqquuiiddaaddoorrss  hhaann  ddee  ssooll··lliicciittaarr  iimmmmeeddiiaattaammeenntt  llaa  
ddeeccllaarraacciióó  ddeell  ccoonnccuurrss  pprroocceeddeenntt..””  
  
AArrtt..  112277    
AApplliiccaacciióó  ddeell  ppaattrriimmoonnii  
EEnn  ccaass  ddee  ddiissssoolluucciióó  dd’’uunnaa  ffeeddeerraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ccaattaallaannaa,,  eell  ppaattrriimmoonnii  nneett  rreessuullttaanntt  ddee  llaa  
lliiqquuiiddaacciióó  ll’’hhaa  dd’’aapplliiccaarr  ll’’AAddmmiinniissttrraacciióó  eessppoorrttiivvaa  ddee  llaa  GGeenneerraalliittaatt,,  ddee  ffoorrmmaa  pprreeffeerreenntt,,  ppeerr  aall  
ffoommeenntt  ii  llaa  pprrààccttiiccaa  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonneenntt  mmooddaalliittaatt  eessppoorrttiivvaa..””  
  
  
  
  
  
  


