
 

 

 

 

 

ASSEMBLEISTES AMB VEU I VOT 
 

Degut que recentment corren informacions errònies sobre els drets i deures dels clubs 

per assistir a les assemblees amb veu i vot us passem la informació correcta corroborada 

per la llei de l’esport, la llei electoral i els estatuts i reglament electoral de FCB. 

En primer lloc voldríem puntualitzar que sembla que alguns clubs han confós l’assemblea 

d’aquest setembre amb les reunions de Directors Esportius que es celebraven cada any 

en aquestes dates per acabar de definir la temporada esportiva que havia anteriorment 

aprovat l’assemblea al juny. 

Pel que fa la participació dels clubs amb veu i vot a les assemblees de les federacions 

esportives tenim a Catalunya la següent normativa: 

 

ESTATUTS FCB 
 

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BILLAR 

• Article 19è. 

Els membres de la Federació Catalana de Billar poden ser membres afiliats o membres 

adherits, seguint les pautes següents: 

a. AFILIATS. Per ser membre afiliat de la Federació Catalana de Billar es requereix 

complir les condicions de tot ordre establertes en aquests Estatuts, haver estat admès 

per la Junta Directiva, tenir per objecte la pràctica, promoció o difusió de l’esport del 

billar i estar inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

b. ADHERITS. Seran membres adherits aquells clubs o associacions esportives que, 

havent sol·licitat la seva afiliació a la Federació Catalana de Billar, estiguin en tràmit 

d’inscripció en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat o pendents de complir 

els requisits exigits al paràgraf anterior per ser considerats membres de ple dret de l’ens 

federatiu. Hauran d’estar inscrits administrativament o complir els requisits federatius en 

el termini d’un any; ... Es consideraran també membres adherits les seccions esportives 

de les entitats de caire no esportiu legalment constituïdes que hagin sol·licitat l’adhesió i 

hagin estat admesos per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Billar, sempre 

que estiguin adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat. 

 

 



 

 

 

 

• Article 20è. 

Per a l’afiliació a la Federació Catalana de Billar, l’entitat que la demani ha d’emplenar 

una sol·licitud que ha d’anar acompanyada d’una còpia dels estatuts de l’entitat, l’acta de 

constitució, els membres que componen la Junta Directiva o gestora, amb les seves 

dades personals, i un document acreditatiu de la inscripció o, si s’escau, que s’ha 

demanat la inscripció al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i 

abonar el cànon de drets d’inscripció establert per la Federació Catalana de Billar i abonar 

la quota trimestral corresponent .Per a l’adhesió a la Federació Catalana de Billar de les 

seccions esportives considerades al paràgraf 2ón de l'apartat b de l’article anterior, 

l’entitat interessada ha de presentar una sol·licitud acompanyada de la documentació 

requerida pel Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya...  

Article 22è 

… 

Drets dels membres adherits: 

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

assemblees, ni la condició d’electors en els processos de sufragi. 

• Article 26è. 

… 

b. CLUBS. 

Els Presidents/tes o representants acreditats dels clubs o associacions esportives 

afiliades, sempre que les entitats que representen tinguin una antiguitat mínima 

d’afiliació d’un any. Com a norma general, la representació recau en el President o 

Presidenta de l’entitat. En cas d’impossibilitat manifesta del President o Presidenta per 

exercir la seva representació en una Assemblea, la pot exercir el/la Vicepresident/a que, 

segons els estatuts vigents i degudament inscrits en el registre de la Secretaria General 

de l’Esport, pugui ocupar aquesta representació, sempre que el seu nom consti 

degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. En 

cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en 

representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat 

membre. 

 

Article 29è. 

Excepte el President de la Federació Catalana de Billar, els membres de la Junta 

Directiva, i els delegats federatius, els presidents o representants acreditats de les 



 

 

seccions esportives de les entitats legalment constituïdes que tinguin la consideració 

d’adherides, poden assistir-hi amb dret a veu, però sense vot. 

 

Reglament electoral 
 

Article 6. 

Eleccions dels Representants dels Estaments a l’Assemblea General 

1. L’Assemblea General de la Federació Catalana de Billar estarà integrada per: 

A El/La President/a de la Federació que en surti electe 

B Els/Les Presidents/es o representats acreditats dels Clubs afiliats amb dret de vot 

segons el present Reglament 

Article 8. 

El Cens Electoral 

4. El Cens Electoral preveurà la relació de Clubs amb dret de vot a l’Assemblea General a 

l’inici del procés. 

 

Esperant haver resolt els possibles dubtes sorgits arrel de les informacions errònies 

anteriorment citades 

 

Cordialment 

 


