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Generalitat de Catalunya 
Con·sell Catara de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

Núm. ins. ó{~24 
Data resolució 13/oCf / l'l.8Z. 

ESTATUTS DE LA FEDERACIO CATALANA DE GOLF 

TITOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- Definició i naturalesa jurídica. 

La FEDERACIÓ CATALANA ,DE GOLF (en endavant la FEDERACIÓ) és una 
entitat privada d' interés públic i social, sense afany de lucre que gaudeix de 
personalitat jurídica propia i plena capacitat d'actuar per al compliment de les 
seves finalitats, d'acord amb allo establert a l'article 17 del Decret Legislatiu 
1/2000, de 31 de julio!, pel qual s'aprova el Text Únic de la Llei de l'Esport, i a I' 
article 38 del Decret 58/201 O, de 4 de maig, de · les entitats esportives de 
Catalunya, modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig. 

Article 2.- Objecte social 

2.1.- La FEDERACIÓ ostenta la representació oficial exclusiva de l'esport 
federat del golf al territori de Catalunya, i té per objecte la planificació, 
promoció, tutela, gestió, coordinació, execució, assessorament i implantació de 
la practica de l'esport del golf, dins l'ambit territorial de Catalunya de 
conformitat amb la normativa d'aplicació. 

2.2.- La FEDERACIÓ, a l'efecte de la seva participació a les attivitats 
esportives de caracter oficial i d'anibit estatal, i especialment d'homologació del 
handicap a nivel! estatal, forma part de la Reial Federació Espanyola de Golf 
(en endavant RFEG), amb la representació que li correspon segons el sistema 
legal i estatutariament establert, assumint la representació única i é'xclusiva 
d'aquesta entitat a Catalunya en relació a l'esport del golf. 

Article 3.- Domicili 

El domicili de la FEDERACIÓ és troba a Barcelona, al Carrer Tuset 32, '8ª 
planta . . Qualsevol modificació del domicili de la FEDERACIÓ haura de ser 
aprovada per l'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva. 

Article 4.- Regim jurídic 

4.1.- La FEDERACIÓ es regeix pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de julio!, pel 
qual s'aprova el Text Únic de la Llei de l'Esport, pel Decret 58/2010, de 4 de 
maig, de les entitats esportives de Catalunya, modificat pel Decret 55/2012, de 
29 de maig, i per qualsevol altre decret que en relació amb l'esport i/o les 
entitats esportives es pugui dictar, i per la resta de disposicions normatives que 

.. ,.: 

conformen · la legislació esportiva aplicable, pels pr,es-e·~,ttt,-.&~ ta- tuts.,_eL -·- - ---
reglaments interns que s'estableixin , i per la resta 7lng~,lit;¡it tkcer{j~!'~,·;:i 
validament adoptats per l'Assemblea General i altres i·. ~ n.R~g~ ~\1,li\.cl

1
<_e~ .:.Sl 0

1
·• '"""< · M'c:; JI§\ ;tl<r:ri't1Pa s !~!'.por tvr·s 

l'exercici de les seves competéncies. - - - ----· ·· ,. 

Data , - 7 ABR. 202 J 

F . 1---c-- - a,g com;t;:,r qc;.3 aqu..: la k, ,.;cópi 
reprodueix fidelrnent i 'oripir::ii. 



Generalítat de Catalunya 
Consell Catal:t de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

4.2.- El catala com a !lengua propia de Catalunya, ho sera també de la 
FEDERACIÓ. 

4.3.- Les normes i reglaments de la RFEG només seran d'aplicació a la 
FEDERACIÓ i, si s'escau, als seus membres, en materia competitiva i 
disciplinaria, quan actu"in en competicions oficials d'~mbit estatal. 

Article 5.- Composició 

5.1. La FEDERACIÓ esta constitu"ida per associacions o clubs esportius, 
agrupacions esportives, societats anónimes esportives i altres entitats 
privade~ sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el 
foment i la practica de l'esport del golf. 

Podran formar · part de la FEDERACIÓ les entitats lucratives, les 
empreses de serveis esportius i qualsevol altra entitat, pública o privada, 
que es vulgui federar sempre que hagin constitun la corresponent secció 
esportiva i l'hagin adscrit al Registre d'entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya. 

5.2. La FEDERACIÓ també esta constitu"ida per les següents persones 
físiques 

a. Esportistes que es dediquin a la practica de l'esport del golf i estiguin en 
possessió de la corresponent llicéncia federativa. 

b. Técnics, jutges o arbitres que estiguin en possessió de la corresponent 
llicéncia federativa. 

Article 6.- Ambit i organització terri~orial 

6.1.- L'ambit basic d'actuació de la FEDERACIÓ s'estén al territori de 
Catalunya, sense perjudici d'aquelles activitats esportives que pugui realitzar 
fora d'aquest .ambit. · 

6.2.- L'organització territorial de la FEDERACIÓ es configura actualment per 
.tres delegacions territorials, corresponents a les províncies de Girona, 
Tarragona i Lleida, les quals no tenen personalitat jurídica propia i estan 
sotmeses al régim pressupostari de la FEDERACIÓ. Al frorit de cadascuna de 
les delegacions hi haura un delegat territorial que sera designat per la Junta 
pirectiva. 

El delegat territorial desenvolupara les funcions que la Junta Directiva li 
encomani dintre del seu ambit territorial _i referides, única i exclusivament, a 
l'ambit esportiu. 

En l'actualitat la FEDERACIÓ regeix i gestiona directa - ~ ~~·v..ilat fetjerativa , ~-~M---··--.. 
a la província de Barcelona sense la intermediació d'u ; ~ egatr,tennitor&illcpJi.©Jílhya 
per a aquesta provincia. En tot cas, la FEDERACIÓ / o~a~ 'ci1i8ti~fecliát ri0 rt 

~ "Aeg'istre d 'Entitalst spo,t 1ves 

Data - 7 ABR. zop 
Falg c;onst¿¡r q~.,:1 aquesta fo t1..1 :,;c pía 
reprodueix fidelment l'origin¿¡ /. 
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Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

territorial per a Barcelona. Aquest delegat territorial sera designat per la Junta 
Directiva dentre els seus membres. 

En el cas q1.Je es consideri oportú per a la millor organització i gestió de la 
FEDERACIÓ i d'acord amb les seves necessitats, es poden crear 

· representacions o delegacions territorials que agrupin ambits geografics 
comarcals o supra-comarcals, les quals no tindran personalitat jurídica propia i 
estaran sotmeses al régim pressupostari de la FEDERACIÓ. 

L'estructura de representacions o délegacions territorials que adopti la 
FEDERACIÓ s'ha d'aprovar per acord de l'Assemblea General i incorporar-se 
als estatuts a través del corresponent procés de reforma estatutaria. 

CAPITOL 11.- FUNCIONS DE LA FEDERACIO CATALANA DE GOLF 

Article 7. Funcions 

7.1. Corresponen a la FEDERACIÓ, entre d'altres, les funcions següents: 

a) Planificar, promoure; gestionar, dirigir, regular, coordinar, organitzar, i 
tutelar les -activitats própies de l'esport del golf a Catalunya. 

b) Ordenar, organitzar, qualificar i autoritzar les competicions oficials de 
Catalunya, senyalant les normes de participació, inscripció, 
qualificació de participants i equips, i llocs de celebració, i vetllar pel 
correcte desenvolupament de totes les proves. 

c) Promoure, fomentar i organitzar competicions i altres activitats 
esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc 
territorial de l'estat espanyol com internacionalment. 

d) Organitzar i/o tutelar les competicions de caracter internacional o 
entre autonomies que tinguin lloc a Catalunya. 

e) Actuar en coordinacló i col·laboració plenes amb la RFEG, i si 
s'escau amb els órgans de l'administració esportiva de l'Estat 
espanyol, en l'organització i tutela de les competicions oficials de golf 
dJns l'ambit estatal i internacional que 'tinguin lloc a Catalunya. 

f) Expedir les llicéncies esportives per poder participar en activitats o 
compet1cions oficials en l'ambit de Catalunya, les quals també 
habiliten per a les activitats , o competicions d'ambit estatal 
internacional, quan compleixin els requisits establerts legalment. 

g) Administrar, aplicar i vetllar pel compliment de les Regles de Golf de 
St.. Andrews i d' altres normes d'etiqueta establertes, amb total 
sobirania i autoritat a les proves esportives celebrades a Catalunya. 

~:rnf-' -\1 Generalitat de Gala!unya 
ii ~} Con:;ell C.:ita.!a de l'Espo11 
~ - )j R,,gistre d'Entitats E:,portives 

Data - 7 ABR. 202! 

Faig constZJ.r q0,:: aquesta fotocópia 
reprodueix fiduimer,t l'original. 
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Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

h) Tates aquelles funcions establertes a l'article 49 del Decret 58/2010 
de 4 de maig, relacionades amb l'espo'rt del golf a Catalunya. 

7.2. La FEDERACIÓ pot realitzar aquestes funcions per sí mateixa, o en 
col·laboració ámb l'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i de 
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (en endavant; UFEC). 

7.3. La FEDERACIÓ pot subscriure convenis de col·laboració, així com 
contractes programa quan desenvolupa les seves funcions en coordinació amb 
l'Administració esportiva de la ·Generalitat. També pot subscriure convenis de 
col·laboració o cooperació arnb entitats públiqUes o privades radicades dins o 
tora de Catalunya, per al .desenvolupament d'activitats i competicions 
esportives comuns, així com promoure fórmules de col·laboració amb les 
entitats d'altres territoris o comunitats c.atalanes que fomenten la practica i el 
desenvolupament deis esports propis i tradicionals de Gatalunya, tot aixó de 
conformitat amb alió establert a l'article 50 del Decret 58/2010, de 4 de maig. 

CAPITOL 111.- MEMBRES. DE LA FEDERACIO 

Article 8.- Persones jurídiques membres dé la FEDERACIÓ, 

8.1.- En el cas de les persones jurídiques membres afiliats o afiliades de. la 
FEDERACIÓ es distingeix entre les entitats que tenen veu i vot a l'Assemblea 
General, és a dir, membres de ple dret, i aquelles entitats que no tenen dret a 
vota l;Assemblea General. 

8.2.-: Són membres afiliats de . ple dret les entitats contemplades a l'article 5.1 
d'aquests Estatuts, que: 

- Compleixin les condicions de tot ordre establertes en aquests Estatuts; 

Siguin admesos perla Junta Directiva. 

- Tinguin com a único un deis seus objectes, el foment i la practica de 
l'esport del golf sense afany de lucre. 

Estiguin inscrites o adscrites, segons correspongui, al Registre d'entitats 
esportives de la Generalitat de Catalunya. 

Disposin d'un terreny de joc homologat per a la practica del golf. 

Tingwin una antiguitat d'afiliació mínima d'un any a la FEDERACIÓ. 

8.3.- Són membres afiliats que no tenen dret a vot a l'Assemblea General les 
entitats contemplades a l'article 5.1. d'aquests Estatuts que: 

a) Havent iniciat els tramits per ser membres de la FEDERACIÓ, estiguin 
pendents de complir tots · o algun deis req,1:Jisit xi.gits-a oo'-lil- ..--.. ·----· 
excepte en el cas del requisit de la inscr' , 'Qj CP'm:J:S'ti~0:5áfé,Cs1~~111-s 

~~li ! Corrnell Catala de ! 't'. sri1..1 rt 
i1;.a1.i:l Registre d'Entitds E'.;¡xn-lives 

Data - 7 ABR. 2021 4 

Faig constar q:_1;:, aquesta lol "lcopia 
reprodueix fidelment- I 'ori~1inal. 



Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d 'Entitats Esportives 

correspongui, al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de 
Catalunya que,. coma requisit legal, és obligatóri i prévi a l'afiliació. 

En la resta de supósits, hauran de complir. dits requisits en un termini 
maxim d'un any; en cas contrari, perdran la seva qualitat de membres 
de la FEDERACIÓ. Si compleixen els esmentats requisits dins· el 
termini fixat, el temps en qué hagin tingut la qualitat de membres de la 
FEDERACIÓ computara a l'efecte de la seva antiguitat com a 
membres de ple dret. 

b) Que complint els requisits exigits en el punt 8.2 no disposin d'un 
terreny de joc homologat per a la practica del golf. 

Article 9.- Procediment i requisits d'admissió o perdua de la conditió de 
membre de ia FEDERACIÓ. 

9.1.- Admissió de la condició de membre 

1.- En el cas de les persones jurídiques, per a ser membre de la 
FEDERACIÓ, -l'entitat que ho demani ha d'emplenar una sol·licitud, que ha 
d'anar acompanyada d'una copia deis seus estatuts, l'acta o escriptura de 
é:onstitució, relació deis membres que componen la seva Junta ·oirectiva o 
el seu órgan d'administració amb expressió deis seus carrecs, justificar la 
disposició d'un terreny de joc homologat per a la practica del golf amb les 
característiqL.les expressades a l'Article 8.2 d'aquests Estatuts, i un 
document acreditatiu de: (i) la seva inscripció al Registre d'entitats 
esportives de la Generalitat, en el cas de les associacions o clubs 
esportius, agrupacions esportives, associacions esportives escolars, i 
societats anónimes esportives; (ii) la seva adscripció al Registre d'entitats 
esportives de la Generalitat en el cas de les seccions esportives i d'altres 
entitats privades sense afany de lucre. 

11.- En el cas de les persones físiques, per a ser membre de la FEDERACIÓ, 
s'ha de disposar de la corresponent !licencia federativa en vigor que 
s'obtindra directament de la FEDERAC.IÓ, un cop acreditat el compliment 
de tots els requisits es!ablerts a l'efecte. 

9.2.- Perdua de la condició de membre 

La pérdua de la condició .de membre de la FEDERACIÓ es produira en els 
casos següents: 

a) Per la dissolució deis clubs o associacions esportius, agrupacions 
esportives, associacions esportives escolars, societats anónimes 
esportives, altres entitats privades sense afany de lucre, i les altres 
entitats previstes a l'article 5.1, paragraf 2, en el · cas de persones 
jurídiques, i per mort, en el cas de persones físiques. 

b) Per la revocació del seu reconeixent per part . · ~ ~ nt0Tita1-c:omr:retent-:---1Ü· f, -·Gener.alilat de Ga!alunya 
t ~ Con:,,~11 CJlala de l'L;;porl: 

.. ~~' .,~ Registi"e d 1Entili:ils E!:porti·1os 

Data - 7 ABR. 2021 5 

Faig constc.1r qJH aquesta fol0cópia 
reprodueix fidelment !'original. 
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. l[ffl Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

c) Per la perdua de la seva condició de membre a instancia de la Junta 
Directiva de la FEDERACIÓ per incompliment de les condicions legal o 
estatutariament establertes, previa audiencia de l'interessat i incoació del 
corresponent expedient disciplinari associatiu. 

d) Per resolució judicial. 

e) Per acord disciplinari de l'órgan competent de la FEDERACIÓ. 

f) Per voluntat propia . 

g) Per qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent 

Article 10.- Representació deis membres de la FEDERACIÓ 

10.1 La representació de les entitats esportives recau en el president o 
presidenta, o en el cas d'impossibilitat manifesta per exercir la representació, 
en la p~rsona que ocupi la vicepresidencia, .sempre que consti inscrita en el 
Registre d'entitats esportives com a membre de la junta directiva amb el 
mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en 
representació de l'entitat. La representació de les entitats privades no 
esportives recau en el seu representant legal sempre que consti inscrit amb el 
mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el responsable de la 
secdó esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el Registre 
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya . 

10.2 . En el cas que manqui la inscripció registra! o hagi expirat el mandat, 
podra actuar en representació de l'entitat, la persona que acrediti notarialment 
la representació de l'entitat membre. 

Article 11.- Drets d·els membres de la FEDERACIÓ 

Tots els membres de.la FEDERACIÓ tenen el drets següents: 

a) Rebre la tutela de la FEDERACIÓ en relaci'ó amb els seus interessos 
esportius legítims; 

b) Participar en les activitats de la FEDERACIÓ, en especial en tata classe 
de concursos i preves que organitzi , i en el funcionament deis seus 
órgans, dins del límit previst en aquests Estatuts i resta de normes 
aplicables, d'acord amb els seus Estatuts i reglaments interns; 

c) Beneficiar-se de tates les assegurances i altres prestacions de la 
mutualitat esportiva que pugui establir la FEDERACIÓ. 

Així mateix, els membres de ple dret tenen dret a vot a la Assemblea General, i 
el dret de ser electors per als organs de govern de la FEDERACIÓ. 

La resta de membres te nen els mateixos drets que el f?Zl'Tl~ fi~~.-1 ; ~ t gljie,sf[J! ya 

excepte el de ser electors i el dret a vot a la Assemblea :}!i?}:!~O.'l_:;<jfl C'.l~ala ds: l'L,,port 
s:.:-U- h()i]IStre d [11t1t;;\s Esp;,1t1ves 
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Article 12.- Deures deis membres de la FEDERACIÓ 

12.1.- Son deures de tots els membres de la FEDERACIÓ: 

Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

a) Acatar els acords deis seus órgans,. sens perjudici de recórrer davant les 
instancies federatives competents, i si s'escau, davant la jurisdicció 
competent, aquells que considerin éontraris a dret; 

b) Contribuir al pressupost de la FEDERACIÓ mitjanyant el pagament de la 
quota federativa que s'estableixi per l'Assemblea General any rera any i 
de la forma prevista per aquesta; 

c) Sotmetre's a les normes disciplinaries dictades per ia FEDERACIÓ en 
l'exercici de les seves competéncies; 

d) Respectar la normativa esportiva, pel que fa a la practica del golf, 
d'aplicació tant d'ambit estatal com autonómic i especialment els 
reglaments esportius, tant locals com autonómics, estatals o estrangers 
quan intervinguin en competicions deis seus respectius ambits. 

12.2.- A totes les entitats membres de la FEDERACIÓ, hi actuara un comité de 
competició integrat per un mínim de quatre membres, un deis quals el presidiré:':! 
amb la denominació de President. 

Les seves funcions seran: 

a) Organitzar totes les proves a celebrar en les seves instal·lacions, 
confeccionant el calendari de proves. 

b) Vetllar perla més estricta aplicació de les regles de joc i cortesía, i 
per I' observació i compliment de totes les determinacions que 
pugui prendre la FEDERACIÓ. 

e) Decidir sobre qualsevol incidencia ocorreguda durant la celebració 
d'una preva en aplicació de les regles de golf. 

d) Elevar informe a la FEDERACIÓ d'aquelles actuacions d'esportistes 
que poguessin ser constitutives·d'infracció. 

'A la !¡,eu de cada comité de competició hi funcionaran com a m1nim les 
següents delegacions: masculina, femenina, séniors, professionals, infantils, 
regles i handicaps; una mateixa persona pot ocupar més d'una delegació. 

De la composició de cada comité de competicíó se'n donara compte' a la 
FEDERACIÓ. 

12.3.- Tots els membres de la FEDERACIÓ que disposin de terreny de joc 
homo'logat que reuneixi les condicions mínimes estatil·r l'articte"'8~ ~~ lt 

t b ' ¡ ·· t bl ' · . yJf~~ ¡ 1 enerah!a de Cal,¡,u .. , a 
am e es seguen so 1gac1ons. 1.~tl ( comdl c,~t;:Jlj ck, l'Csp,:,;t 
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Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

a) Posar a disposició d~ la FEDERACIÓ o de lc1 RFEG, un maxim de quatre 
dies a l'any, dos d'ells en cap de setmana o festiu, els seus camps de joc 
i instal·lacions complementaries, per celebrar les proves acordades per 
la Junta Directiva i ratificades en Assemblea General. 

b) Organitzar les proves de capacitació i les classes d'ensenyament técnic 
o practic que els sol·liciti la FEDEHACIÓ. 

c) Confeccionar els seus calendaris anuals, proposant a la FEDERACIÓ la 
inclusió al calendari oficial d'aquesta de les proves que desitgin amb 
supeditació a les normes vigents en cada mome'nt. 

d) Donar compte puntualment a la FEDERACIÓ de totes les modificacions 
que s'introdueixin en els seus terrenys de joc. 

TÍTOL' 11.- ESTRUCTURA I ÓRGANS DE LA FEDERACIÓ 

CAPÍTOL l. ÓRGANS DE GOVERN, ADMINISTRACIÓ I REPRESENTACIÓ 

Article 13.- Disposicions generals 

Els órgans de govern de la FEDERACIÓ són l'Assemblea General, i la Junta 
Directiva. 

SECCIO 1.- DE L'ASSEMBLEA GENERAL 

Article 14.- Definició 

L'Assemblea General és l'órgan superior de govern de la FEDERACIÓ. 

Article 15.- Composició 

La composició de l'Ass'emblea General és la següent: 

a) ·El/la President/a de la FEDERACIÓ. 

b) Les entitats a que es refereix l'a'rticle 8.2 d'aquests Estatuts (membres 
de ple dret), serripre que, com aquest article estableix, constin inscrites 
al Registre d'entitats esportives i tinguin una antiguitat d'afiliació mínima 
d'un any. Les entitats privades .no esportives han de tenir adscrita en I' 
esmentat Registre la seva secció esportiva, i tenir una antiguitat 
d'afiliació mínima d'uri any, tot aixó segons el que disposa l'article 57 del 
Decret 58/201 O. , 

Als efectes de la seva representació a l'Assemblea General, s'estara a alió 
establert a l'article 1 O d'aquests Estatuts en consonancia amb l'esmentat article ---
57. F '-"'! Generalitat de Catalunya 

itr. ~~~ c,mi,r.:,11 Cataia de l'L"port 
~f,.\. }j R,:gi~,tre d'Entit2.t~~-tiv_e_s _ _ _ 
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Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

Article 16.- Competéncies 

L'Assemblea General té les següents competéncies amb caracter general: 

a) Aprovar !'informe 6 memoria de les activitats de l'exercici vern;:ut. 
b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici económic. 
c) Aprovar el pressupost de l'exercici següent. 
d) Aprovar el pla general d'actuació anual i el calendari esportiu oficial. 

Les modificacions puntuals del calendari esportiu no necessiten la 
convocatoria d'una nova Assemblea General. 

e) Aprovar la convocatoria d'eleccions deis carrecs de representació, el 
reglament i calendari electoral i escollir els membres de la Junta 
Electoral. . 

f) Elegir els membres, respectant el principi de paritat, que han de 
formar part de la Junta Directiva i ratificar . els nomenaments 
provisionals a qué es fa referencia al Decret 58/2010. 

g) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a 
l'assemblea. 

h) Resoldre les propostes que les entitats esportives afiliades vulguin 
presentar a l'assemblea, sempre que tinguin el recolzament del 10% 
del total d'assembleistes i es 'presentin per escrit dins del termini de 
quinze dies d'antelació a la celebració de la mateixa. 

i) Aprovar qualsevol niodificació o reforma deis estatuts i reglaments. 
j) Aprovar el vot de censura. 
k) Fixar el preu de les !licencies. 
1) Establir les quotes de les targetes recreatives o de serveis. 
m) Establir quotes extraordinaries o derrames. 
n) Aprovar l'adquisició, venda o gravamen deis béns o prendre diners 

en préstec, el valor deis quals superi el 25% _del pressupost anual de 
l'exercici. Caldra també informe preceptiu favorable de l'Administració 
esportiva de la Generalitat. 

o), Propasar la incorporació o segregació d'alguna disciplina esportiva o 
la fusió amb una altra federació. 

p) Dissoldre la FEDERACIÓ. 
q) Aprovar la quota federativa pera persones jurídiques afiliades. 
r) Totes les que necessitin, perla seva gran transcendencia, l'aprovació 

de l'Assemblea General. 

Article 17.- Classes d'assemblees generals 

L'Assemblea General es pot convocar amb caracter ordinari o extraordinari 
segons les normes que s'estableixen a continuació: 

a) Són ordinaries les assemblees generals que ha de convocar 
anualment la FEDERACló preceptivament per · conéixer i decidir 
sobre les matéries que se citen als apartats a), b), c) ,d) i k) de 
l'article anterior. Les · assemblees ordinaries s'han de dur a terme 
necessariament en els 6 mesos naturals posteriors a la finalització de --:----------... ----l'exercici. . líifl"'~-' Gene.rali'at de C-l7" '. ··-··- ·---

l
t ~ ,1 e t.. a d,Unya 
ij• 1_ Consefl Calala de l'Esport 
• ; R,,gi:me d'Entitill5 [,;p:)•ti~·es 
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Consell Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

b) Són extraordinaries la resta d'assemblees generals que es 
convoquen. 

Article 18.- Convocatoria 

18.1.- La convocatoria de les . assemblees genera Is s'ha de dur a terme per 
acord de la Junta Directiva, per iniciativa del/la President/a, o a petició deis 
assembleistes que representin un nombre no inferior al 15% del total deis 
membres de l'Assemblea. En aquest darrer cas, s'ha de convocar en el termini 
de 15 dies naturals des del dia en qué la Junta Directiva rep la sol·licitud. 

Si no es convoca l'Assembleá General, l'Administració esportiva de la 
Generalitat, previa petició de la part interessada, o bé d'ofici, ha de requerir a 
l'organ competent de la FEDERACIÓ que la dugui a terme. El fet que l'organ 
competent no proGédeixi a la convocatoria en el termini de 15 dies naturals, 
després que li ho requereixin, faculta l'Administració esportiva de la Gen·eralitat 
per convocar directament els membres de l'Assemblea i a adoptar tots els 
acords que esdevinguin necessaris. 

18.2.- Entre la convocatoria de TAssemblea i la seva realització han de 
transcórrer coma mínim 30 dies naturals i un maxim de 40. 

. 
18.3.- Les convocatories s'han de realitzar mitjanc;ant escrit adrec;at a cadascun 
deis membres i s'hi ha d'indicar la data, l'hora i el lloc on es dura a terme 
l'Assemblea. També ha d'incloure l'ordre del día, i cal anunciar-ha com a mínim 
en una publicació.diaria d'ambit catala i al web de la FEDERACIÓ. 

18.4.- La informació sobre les matéries objecte de l'Assemblea General ha de 
posar-se a disposició deis membres a la seu de la FEDERACIÓ i de les 
delegacions territorials, des de la convocatoria de l'Assemblea General. 

Article 19.- Constitució 

Les assemblees generals es constitueixen validament en primera convocatoria 
si concorre la majaría deis seus membres. En segona convocatoria , es 
constitueix validament sigui quin sigui el nombre d'assistents. La convocatoria 
de les assemblees generals ha de fixar que entre la · primera i la segona 
convocatoria han de transcórrer 30 minuts coma mínim. 

Article 20.- Dret a vot 

20.1.-. Tots els membres de l'assemblea tenen veu i vot. Els membres de 
l'assemblea general, llevat del president, a l'efecte d'exercir el seu dret a vota 
l'assemblea, han d'haver participat, com a mínim, en una competició o prava 
del calendari oficial de la federació en la temporada en curs o en la 
immediatament anterior al moment de convocatoria de l'assemblea. 

20.2.- Com a norma general cadascun deis membres assembleris té un vot a 
l'assemblea general No obstant aquesta regla general tindrai:i~· :------------

'
v'l1r•¡ (:'- ··/'' 1"'-~71 ,,,nerc1 :,2t d~ ~at3;lunya 
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Generalítat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

a) un vot addicional per cada 250 socis i/o aboriats federats a cadascun 
d'ells comptats a dia 31 de desembre de l'any anterior a la data de 
convocatoria de l'Assemblea. 

b) un vot addicional si tenen més de 25 anys d'antiguitat com a membres 
federats, comptats a dia 31 de desembre de l'any anterior a la data de 
convocatoria de l'Assemblea . 

20.3.- No. obstant aixó, les ponderacions de vot establertes a l'article 20.2 no 
tindran efectes en els supósits d', elecció deis membres de la Junta Directiva, ni 
en el supósit del vot de censura .. 

20.4.- El vot deis membres de ,l'Assembleí;i General és indelegable. 

Article 21.- Adopció d'acords 
. 

21.1.- Els acords de les assemblees s'han d'adoptar per majería deis vots 
presents en el moment de la votació. 

21.2.- Se n'exceptuen de la regla general, aquells relatius a actes de disposició 
o despesa de béns immobles, acceptació de préstecs, emissió de títols 
transmissibles representatius de deute i qualsevol modificació deis pr~sents 
Estatuts, que requerira una majoria qualificada consistent en els dos ten;:os deis 
vots deis membres presents a l'assemblea general , i que en, cas de dissolució 
de la FEDERACIÓ haura de representar més del 50% deis membres de ple 
dret. · 

Article 22. - Presidencia i acta de I' Assemblea General 
\ 

22.1.- Ha de presidir l'Assemblea General el/la President/a de lá FEDERACIÓ 
que podra estar acompanyat/da per la resta de components de la Junta 
Directiva. 

22.2.- El/la President/a, o qui el/la substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir 
i retirar la paraula, fixar els torns maxims d'intervencions, ordenar ·1es votacions 
i disposar el que ·calgui per al bon ordre de la reunió. Si es produeixen 
circumstancies que alterin de manera greu l'ordre o impossibilitin la realització o 
continunat de l'Assemblea, pot suspendre-la. En aquest cas, há de preveure i 
comunicar a l'Assemblea General la data de represa, que tindra lloc en un 
termini no superior a 15 dies naturals. 

22.3.- Ha d'actuar com a Secretari/aria de l'Assemblea el Secretari/aria de la 
Junta Directiva de la FEDERACIÓ o qui el/la substitueixi, el/la qual ha 
d'estendre !'acta corresponent. 

22.4.- L'acta la pot aprovar l'Assemblea General o bé, per delegació els 
interventors/interventores, que en nombre de 3 hagi designat l'Assemblea, en 
un termini maxim de ·30 dies naturals, els/les quals han de signar l'acta 
juhtament amb el/la President/a , i el/ Secretari/ari .se la .uaL.es...donat,c;;i.' ____ _ 
compte als membres de l'Assemblea: ~'ffill Gsnm1ii l.:1t de.: Catal~nya 

{~1 f(t Cum;ell C,l ta!a cie !' L-;port 
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Generalitat de Catalunya 
Conseil Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

Article 23.- Dret de veu 

Els membres de la Junta Directiva, els delegats territorials, els membres sense 
dret a vot segons l'article 8.3 d'aquests_estatuts, a través deis seus Presidents -
segons el que disposa l'article 1 O d'aquests estatuts-, i tates aquelles persones 
que consideri la Junta Directiva, poden assistir a l'Assemblea General amb dret 
de veu pero sense vot. 

SECCIÓ 11.- DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Article 24.- Definició i funcions 

La Junta Directiva és l'órgan de govern, gestió i d'administració de la 
FEDERACIÓ, que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats 
esportives de la FEDERACIÓ i gestionar el seu funcionament, d'acord amb 
l'objectiu social i els acords de l'Assemblea General. 

De manera especial, és competencia de la Junta Directiva, l'admissió d'entitats 
afiliades, la convocatoria de les assemblees generals i la presentació a 
l'Assemblea General ordinaria, en finalitzar l'exercici, de !'informe o la memoria 
d'activitats realitzades i de la liquidació de l'exercici económic ven9ut, amb el' 
balan9, i el compte de resultats i el pressupost i el pla general d'actuació anual 
pera l'exerqici següent. . 

La Junta Directiva pot delegar alg-unes de les seves funcions en un Comissió 
Executiva designada en el .seu si. Aquesta Comissió Executiva vé regulada a 
l'article 38 deis presents Estatuts. 

Article 25.- Distribució de carrecs 

La Junta Directiva estara integrada pel/la President/a, que sera el/la President/a 
de la FEDERACIÓ, un o dos Vice-presidents/es, un/a Tresorer/a, un/a 
Secretari/aria, i un nombre de quinze vocals. La suma de tots ells no podra 
superar els 20 membres. 

Els/les delegats/des territorials s'incorporaran a la Junta Directiva quan, pels 
temes a tractar, aquesta ho consideri oportú: En aquests supósits, els delegats 
territorials tindran dret a veu pero no pas a vot. 

La durada del mandat deis membres de la Junta Directiva és de quatre anys. 
No s'estableix cap limitació del nombre maxim de mandats consecutius en que 
una persona p()t ocupar la presidencia o un carrec de la Junta Directiva. 

Tots els carrecs són honorífics. Es pot establir una compensació económica a 
favor d'algun deis membres de la Junta Directiva, sempre que s'acordi i es 
quantifiqui expressament a l'Assemblea General. La compensació económica, 
que sempre sera limitada, no es pot satisfer en cap cas amb carrec a les 
subvencions públiques que rebi la FEDERACIÓ. A aquest efecte, la , --· __ ..,.. __ 
F;ED~R_ACI~, infor~ara d'aquests . acords de l'As", ~,,. l~ net<! 1 ci ~ • ' <?t;C ya 
1 Adm1nistrac10 esport1va de la Generalltat 1 ~~~ c,m!rnil c::ita!a de !Tsr.crt 
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Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d 'Entitats Esportives 

Tots els membres de la Junta Directiva, a més de desenvolupar les funcions 
específiques de cada carrec, cooperaran per igual en la gestió de govern i 
desenvoluparan les missions que específicament els hi encomani el/la 
President/a de la FEDERACIÓ .º la propia Junta. 

Article 26.- Reunions de la Junta Directiva i presa d'acords 

26.1.- La Junta Directiva es reunira coma mínim una vegada al trimestre. La 
convocatoria de les seves reunions, és una atribució del/la President/a. Els 
seus membres, en nombre d'un terc;, també tenen la facultat de poder exigir la 
convocatoria, que en aquest cas s'ha de realitzar dins els 5 dies següents a la 
petició, i la celebració de la reunió en un termini no superior als · 1 s dies des de 

. . 
la petició. En cas que no es convoqui dins del termini marcat; pot convocar la 
reunió el membre de la Junta amb més edat deis sol·licitants. 

Per constituir la Junta Directiva cal que hi assisteixi, almenys, la meitat deis 
membres que la componen, i els acords s'han de prendre per majoria simple 
deis assistents. El vot del/la President/a és diriment en cas d'empat. 

Els seus membres poden exigir que en l'acte quedi reflectit el vot en contra que 
puguin emetre contra un acord i la seva explicació succintament. 

26.2.- En tot cas, s'entén validament constitu"ida la Junta Directiva, tot i que no 
hi hagi convocatoria previa, si cóncorren tots els seus membres i així ho 
acorden per unanimitat. 

26.3.- Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i que quedi 
garantida en tot cas, l'áutenticitat deis que intervenen en l'adopció de les 
decisions, la Junta Directiva, pot adoptar els seus acords per correu electrónic, 
fax, videoconferencia, i mitjans tecnics analegs. En aquests supósits la 
corresponent acta es rédactara amb els justificants de fax, correus electrónics o 
suports corresponents. Aquesta possibilitat és extensible a la resta d'órgans 
complementaris de que disposi ·la Junta Directiva. 

Article 27.- Funcions del/a Vice-president/a de la Junta Directiva 

Qui ostenti el carrec ,de Vice-president/a auxiliara el/la President/a i es fara 
carrec de les competéncies que el/la· President/a delegui. 

En tot cas, el/la Vice-president/a substituiré el/la President/a, en cas 
d'absencia, vacant, malaltia o suspensió del mandat de/la President/a. Si n'hi 
ha més d'un, el substituiré el/la Vice-president/a de majar grau o, en el seu 
defecte, el de major antiguitat, i en cas d'impossibilitat d'aquest, el substituiré 
l'.altre Vice-president/a i, si aquest tampoc pot, el membre de la Junta de més 
edat. 

Article 28.- Funcions del/la Tresorer/a de la Junta:;.::-;:----·---

il
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El/la Tresorer/a tindra al seu carrec l'administració vigilancia del patrimoni 
federatiu. 

Registrara tates les operacions de cobraments i pagaments si bé, tots aquells 
documents que signifiquin moviment de fans hauran d'anar signats per dos de 
les següents persones; el/la 1 President/a, el Director general, o un membre de la 
Junta designat a dits efectes. · 

Formulara els balanc;os que anualment la Junta Directiva ha de . presentar a 
l'Assemblea General, confeccionant els pressupostos i comptes que també ha 
d'aprovar l'Assemblea. 

Article 29.- Funcions del/la Secretari/a i deis vocals de la Junta 

El/la Secretari/a, que tindra al seu carrec el Llibre d'Actes de la FEDERACIÓ, 
aixecara l'acta de les reunions deis órgans de govern. i administració, i les 
transcriura al llibre corresponen_t, amb la seva signatura i ·el vist i plau del/la 
President/a o el membre que el substitueixi. 

' Els vocals de la Junta Directiva cooperaran en la gestió de govern portant a 
terme les missions que especialment· els hi encomani el/la President/a o la 
propia junta. 

Article 30.- Corisideració deis membres de la Junta Directiva 

Els membres de la Junta Directiva seran considerats en tata classe d'actes, 
instal·lacions i espectacles esportius relacionats amb el golf, com a convidats 
d'honor, i com a tal tindran dret a lloc destacat als actes que assisteixin. 

Article 31.- Lliure accés ., 

Els membres de la Junta Directiva tindran lliure accés als camps de golf i resta 
d'instal·lacions deis clubs i altres entitats membres de la FEDERACIÓ, podent 
practicar aquest esport ·en la seva condició de convidats d'honor. 

SECCIÓ 111.- DEL/ DE LA PRESIDENT/A · 

Article 32.- Definició 

El/la President/a de la FEDERACIÓ és el legal representant d'aquesta i executa 
els acords adoptats per l'Assemblea General i, si s'escau, per la Junta 
Directiva; el/la President/a de la FEDERACIÓ ha és també de, l'Assemblea 
General i de la JuntaDirectiva, presideix i dirigeix les sessions que celebrin una 
i altra i decideix, en cas, d'empat, amb el seu vot de qualitat. 

Article 33.- Facultats 

33.1.- Per a l'exercici de les seves funcions, el/la President/a de la 
FEDERACIÓ esta investit/da de les més amplíes f : tiltat~e .. ~ ·l§lreseRtaGié, -- -- -

, fl!:-~ Generul 1l;_;: t de C;J\u.iUíl'/3. 
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33.2.- Per expressa delegació de la Junta Directiva, i en execució, quan 
s'escaigui d'acord amb els presents estatuts, del corresponent acord de la 
Junta Directiva o de l'Assemblea General, segons correspongui d'acord amb 
les seves respectives competéncies, el/la President/a de la FEDERACIÓ té les 
facultats que, amb caracter enunciatiu encara que no !imitador, s'indiquen a 
continuació, per tal que les exerceixi en nom i representació de la FEDERACIÓ: 

1 .- Negociar, concretar i solemnitzar tata classe d'operacions i 
contractes i, en particular, comprar, vendre, permutar i, en general, 
adquirir per qualsevol títol i alienar i gravar, per títol onerós, tata 
classe d'accions, participacions, béns mobles i drets sobre aquests; 
així com també prestar i acceRtar garanties personals i reals de tata 
classe, modificar-les i cancel·lar-les. Prestar aval i suscriure 
contractes de fian<;:a. 

2.- Contractar i acomiadar tot tipus de personal, fixar-ne les condicions i 
representar en la forma més amplia possible la FEDERACIÓ, en i 
fara de judici, davant tata classe de tribunals, organismes, entitats i 
autoritats, de qualsevol ambit geografic, amb competencia en 
qüestions laborals o de Seguretat Social, exercint les accions i els 
drets pertjnents en defensa deis interessos de la FEDERACIÓ. 

3.- Representar amb caracter general en la forma més amplia possible la 
FEDERACIÓ, davant tata tata mena de persones i entitats admeses 
en dret, tata classe d'organismes i autoritats públiques, d'ambit 
estatal, autonomic, provincial, municipal o de qualsevol altra mena, i 
també davant tata classe d'organismes paraestatals, per celebrar tata 
classe d'actes i contractes que guardin relació directa o indirecta amb 
les activitats propies de la FEDERACIÓ; i per promoure o interessar
se en expedients administratius i de tata classe, i seguir-los en tots 
els seus tramits i ·instancies i, en particular, i de forma merament 
enunciativa, prendre part en subhastes, concursos i altres expedients 
encamiriats a la contractació d'obres i .serveis, i realitzar els actes 
precisos per a l'adjudicació i signatura del contracte corresponent, 
podent expressament a aquest efecte constituir, modificar i cancel·lar 
fiances i diposits de tata mena, i fer pagaments i <;::obraments davant 
qualsevol organisme, autoritat o servei administratiu, i acceptar o 
impugnar adjudicacions provisionals i definitives. 

4.- Concertar amb qualsevol entitat financera o de crédit, inclos el Banc 
d'Espanya, tata mena d'operacions bancaries, . inclosos en forma 
merament enunciativa els contractes de compte corrent, de compte 
d'estalvi, de diposit, d'obertura de crédit documentari o no, de 
préstec, de crédit tan simple com en compte corrent, de descompte, i 
qualssevol altres contractes de finan<;:ament, i també contractes de 
fian<;:a i aval, i tots els actes i negocis accessoris o complementaris 
per a la plena ~ficacia deis anteriors · contractes, com també 
mobilitzar per qualsevol mitja admés en dret, els saldos deis comptes 
bancaris oberts a nom d_e la FEDERACIÓ, i ingressar en aquestes els 

i;:rn;;--
1
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fans o valors de la FEDERACIÓ i altres operacions que no signifiquin 
la constitució de garantia immobiliaria o mobiliaria qualsevol. 

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

Reclamar i cobrar qualsevol quantitats que es deguin a la 
FEDERACIÓ, sigui quin sigui el títol o el concepte jurídic del deute i 
la persona, natural o jurídica, obligada al pagament o a la devolució, 
inclosa l'Administració Pública; signar factures, donar i exigir rebuts i 
cartes de pagament; fer pagaments, retre i exigir la rendició de 
comptes i constituir i cancel-lar dipósits de tota mena, fins i tot en la 
Caixa General de Dipósits i les seves sucursals. 

7.- Exercir i atorgar poders generals o especials pera plets a advocats i 
procuradors, amb facultats de substitució i tan amplies com sigui 
necessari per representar la FEDERACIÓ davant tot tipus de 
tribunals i jutjats, inclosos el Tribunal Suprem i el Tribunal 
Constitucional, i comparéixer i querellar-se davant d'aquests en tota 
mena de procediments, judicis, causes, negocis i · expedients de 
qualsevol índole, civils, mercantils, penals, administratius o laborals, 
com a demandant, demandat o qualsevol altre concepte com ara 
creditor en procediments concdrsals-, utilitzant els procediments 
ordinaris i especials disponibles, i realitzar-hi tot tipus d'actuacions 
que convinguin a la FEDERACIÓ, tal com assistir a actes de 
conciliació, amb avinenc;a q sense, formular qüestions de 
competencia, demanar la suspensió deis judicis, desistir de la 
demanda i avenir-se a les pretensions dedu"fdes per tercers, instar 
vendes judicials i embargaments, o el seu alc;ament i cancel·lació, 
recusar i refusar testimonis o funcionaris, sol-licitar la practica de 
tantes preves_ com exigeixi el procediment respectiu, absoldre 
posiqions en judicis civils i prestar declaracions en judicis penals, 
impugnar i aprovar crédits, subscriure o impugnar convenis judicials o 
extrajudicials, acceptar l'adjudicació de béns i drets de qualsevol 
mena, mobles i immobles, interposar i seguir els recursos 
d'apel·lació, cassació, nul·litat, queixa, responsabilitat, revisió, alc;ada, 
reposició i altres d'ordinaris o extraordinaris, i desistir d'ells i deis 
procediments quan ho cregui oportú, constituir fiances i dipósits i 
retirar-los en el seu moment, fins i tot transigir en els judicis o 
procediments en curs, comprometre la FEDERACIÓ en tot tipus 
d'arbitratge, ostentat la representació de la FEDERACIÓ, per 
intervenir de la forma més amplia possible en tetes les actuacions 
arbitrals, transigir fora de judi~i. 

8.- Retirar de tota mena d'oficines de l'Estat, de les comunitats 
autónomes, de la província, del municipi, de ~

1
.ijfflí'f.3l " -om
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certificats, comunicacions, despatxos, liquidacions, paquets, girs 
postals o telegrafies, plecs i valors declarats o qualsevol altra cosa 
similar. 

Retirar de tates les duanes, del territori nacion~I o no, qualsevol mena 
de mercaderies consignades amb destinació a la FEDERACIÓ, 
sol-licitar la rapidesa en la tramesa, presentar · documents i 
justificants, incloses les declaracions de valor, exercir els actes i 
practicar les gestions necessaries fins aconseguir !'entrada de les 
referides mercaderies i, per a tot aixó, subscriure i signar escrits, 
resguards, rebuts i, en general, tots els documents que se li exigeixin 
i calguin, útils o convenients a la FEDERAGIO. 

10.- Retirar de les companyies de ferrocarrils, navieres i de transport en 
gene_ral els generes o efectes tramesos a la FEDERACIÓ i formular a 
aquest efecte pro~estes i reclamacions, fer deixaments de compté i 
abandonament de mercaderies i estendre les actes corresponents. 

11.- Signar tants documents públics o privats com calgui pér a l'exercici 
de les facultats precedents. 

12.- Obtenir tata mena de concessions, patents, privilegis, marques, 
signes distintius i drets de propietat industrial i intel·lectual. 

\ 

13.- Contractar i subscriure .assegurances contra incendis, accidents 
laborals i assegUrances socials, i també assegurances que cobreixin 
qualsevol altre risc. 

14.- Atorgar tates o part de les facultats i funcions esmentades 
anteriorment a d'altres persones amb caracter solidari ·o mancomunat 
i revocar, si s'escau, aquests apoderaments. 

Article 34.- Participació del/la President/a en competicions oficials de 
caracter federat 

El/la President/a de la FEDERACIÓ podra participar en torneigs i campionats 
oficials de caracter federat en l'ambit territorial de la FEDERACIÓ, podent optar 
a la classificació final deis jugadors participants pel resultat aconseguit, pero 
mai als premis, siguin o nq pecuniaris, que s'atorguin als guanyadors o inclús 
als participants. 

SECCIÓ IV.-LA COMISSIÓ GESTORA 

Article 35.- Definició i funcions 

La comissió gestora és l'órgan que exerceix les facultats d' administr~ció. que 
corresponen a la Junta Directiva, d'acord amb aquests Estatuts; si bé. ha de 
limitar les seves funcions i decisions al mantenimefl{- e ~e aGtw~tats--.AGFr.r.tal;s,_ ---
de la FEDERAC!Ó i a la protecció deis seus i -~~E;l- s~sn.~í'/rá'~ tl~ "P.Wr,!eS~e 
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transitori maxim de 3 mesas, en el qual ha de convocar 
eleccions. 

realitzar noves 

Article 36.'- Composició 

La composició de la comissió gestora sera la que, pera cada cas, es determina 
en aquests Estatuts per als diferents supósits en qué cal constituir-la i, en el 
seu defecte, la seva composició ha de ser d'un nombre de membres no inferior 
a 5 elegits per l'Assemblea General d'entre els seus membres, respectant el 
principi de paritat sempre que sigui possible. 

Els rriembres que la componguin escolliran d'entre ells un/a President/a i un/a 
Secretari/aria que exerciran les funcions que estatutariam_ent corresporien, 
respectivament, al/la President/a i al/la Secretari/aria de la Junta Directiva. . 

En cas d'abséncia, vacant o malaltia, el/la President sera substitu'it pel membre 
de la comissió de més edat i el/la Secretari/aria pel més jove. 

Article 37 .- Convocatoria i pressa d'acords 

37 .1.- La comissió sera convocada pel seu/seva President/a amb una 
anticipació mínima de 3 dies habils a la seva celebració i es reunira sempre que 
aquest ha consideri necessari o bé quan ho demani per escrit, amb indicació 
deis assumptes a tractar, la majoria deis seus membres. En aquest últim cas, 
entre la data de la sol·licitud i la de la reunió no podran transcórrer més de 
7dies habils. r 

37 .2.:- Les reunions de la comissió gestora seran presidides pel seu President/a 
o per la persona que el substitueixi i restaran valjdament c;;onstitu'fdes qualsevol 
que sigui el nombre deis membres que hi assisteixin. 

Els acords seran adoptats per majaría simple de vots presents i, en cas 
d'enipat, sera diriment el vot del seu/de la seva President/a -o persona que el 
substitueixi- qui, a tal efecte, votara en darrer terma. 

El sistema de votació sera determinat en cada cas pel President/a. Caldra, 
pero, utílitzar la votació secreta quan així ho demani la majaría deis as~istents. 

37.3.- El Secretari/aria aixecara acta de cada reunió de la comissió gestora i la 
transcriura en el corresponent llibre d'actes. Cada acta sera signada pel/per la 
secretari/aria amb el vistiplau del/de la President/a i podra ser aprovada en la 
mateixa reunió o en la següent que es celebri. · 

CAPITOL 11.-COMISSIÓ EXECUTIVA I DIRECTOR/A GENERAL 

Article 38.- Comissió executiva 
.......,..__ _______ , __ , ____ _, ___ __ 
t1i · íll Gé; ernlitat de Cat..chmya ~!<'~~:~ Com,dl c ~rtnla rfo l 'C!, .crt 
L!í:¡,~j f.le ·i:;t,c d [n!it-tts Enpo111v11s 
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La Comissió executiva esta integrada pel President/a, Vice-president/a 
primer/a, Vice-president/a segon/a, Secretari/a, Tresorer/a, delegats/delegades 
provincials i Oirector/a general de la FEDERACIÓ. 

Com a norma general, aquesta Comissió és reúneix una vegada al mes i les 
seves funcions són de seguiment i propdsta dintre deis ambits financers, 
esportius i institucionals de la FCG. En aquest sentit, i de forma enunciativa no 
limitativa, la Comissió Executiva elabora, planifica i fa seguiment del pressupost 
general de la FCG, del pla anual de l'area esportiva, financera i institucional, 
així com de les !licencies i quotes corresponents. Tot aixó sens perjudici de 
l'órgan a qui, segons els presents Estatuts correspongui la seva aprovació i/o 
ratifica ció. 

Les seves reunions seran presidides pel President/a o per la persona que el/la 
substitueixi i .restaran validament coristiturdes qualsevol que sigui el nombre 
deis membres que hi assisteixin. Els seús acords s'han de prendre per ·majoria 
simple deis assistents. El vot del/la President/a és diriment en cas d'empat 

Article 39.~ Director/a general 

La Junta Directiva a proposta de/la President/a de la FEDERACIÓ podra 
nomenar un/a Director/a general, que sera el responsable de la coordinació 
general de les activitats de la FEDERACIÓ, i de l'execució deis acords adoptats 
perla Junta Directiva·, en l'ambit de la seva competencia. Així mateix, podra ser 
cessat per acord de la Junta Directiva. 

, 

Tindrá al seu carrec la custodia deis !libres registre · de la FEDERACIÓ, i 
assessorara el/la Rresident/a i la Junta Directiva en relació amb qualsevol 
aspecte de les seves aétivitats. 

El/la Director/a general tindr'a autoritat jerarquica sobre tot el personal de la 
FEDERACIÓ, i sera el responsable de la coordinació entre els seus órgans. 

Per delegació de la Junta Directiva, podra ostentar po_der legal per administrar, 
contractar i disposar del fans, comptes i actius de la FEDERACIÓ, amb les 
condicions i ambles limitacions que s'es~ableixin al respecte. 

Aquest carrec sera incompatible amb qualsevol carrec directiu en un club o 
entitat esportiva, federats, i no podran ocupar-lo aquelles persones que 
obtinguin profit material personal, derivat de qualsevol activitat económica, 
comercial, industrial o professional relacionada amb el golf. 

CAPITOL 111.-ÓRGANS DE COL·LABORACIÓ 

Article 40.- Disposicions generals 

La FEDERACIÓ podra disposar, per al desplegament i l'execució de les seves 
funcions técriiques, d'órgans col ·laboradors técnies i @A-swtfü:1& bl aGt,Uarar::i- - · 

t,1¡f ~'~ Generaiitat de Ca1,Jlu:1ya 
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per delegació de la Junta Directiva, i amb les funcions i competéncies que per 
aquesta puguin ser-li delegades. 

Actualment aquests órgans són el comité esportiu i el consell d'assessors. 

Article 41.-Del comite esportiu 

41.1.- El comité esportiu és un órgan col·laborador, i depenent de la Junta 
Directiva, format per técnics i experts en l'esport del golf designats perla Junta 
Directiva, que té les funcions basiques següents: 

a) Propasar el programa d'activitats i competicions de la selecció catalana 
de golf, en les diferents categories i designar els seleccionats que hagin 
de fer-se carrec del pla de preparació de la selecció. 

b) Estudiar els reglaments per a l'organització de les competicions i 
propasar-ne la modificació, quan calgui, tenint en compte les directrius 
de les federacions internacionals sobre el golf. 

c) Fer informes quant a les propostes de programació de competicions i 
activitats de la FEDERACIÓ. 

d) Assessorar la FEDERACIÓ i els seus órgans en aquells aspectes qué 
cregui oportú o li requereixin. · 

e) 1 aquelles qüestions que la Junta Directiva ,cregui oportú encarregar-li. 

41.2.- El comité esportiu esta presidit pel Vice-president/a esportiu de la 
FEDERACIÓ i estara format pels subcomités que acordi la Junta. 

Cada subcomité estara integrat · per un president que sera proposat pel/la 
President/a del comité esportiu i designat per la Junta Directiva, i pel nombre de 
membres qué es consideri oportú que seran elegits pel propi President del 
subcomité, i es regira pel reglament aprovat per la Junta Directiva i 
posteriorment ratificat per l'assemblea. 

El Comité Esportiu estara representat a la Junta Directiva per el Vice
president/a esportiu. 

Article 42.- Del consell d'assessors 

El consell d'assessors tindra caracter consultiu i haura d'informar i assessorar 
al/la President/a i a la Junta Directiva quan li sigui sol·licitat. 

El consell d'assessors es reunira com a mínim una vegada a l'any, o quantes 
vegades el convoqui el/la President/a, de considerar-he necessari . 

Seran membres del consell d'assessors, i amb caracter permanent, els ex
Presidents/es de la FEDERACIÓ, i els ex-Vice-pre i . ~'trle rimer~s---<!Jbfe,----
hagin ocupat aquest carrec un mínim de dos _ri ·~a~:~:; .~'~f)!l~f~· ~'!' ¡~i~; 
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aquelles persones que hagin demostrat posseir coneixements i méríts suficients 
per a tal distinció, seran nomenats per l'Assemblea a proposta de la Junta 
Directiva. 

El/la President/a , del consell d'assessors sera el/la President/a de la 
FEDERACIÓ o qui aquest designi expressament. 

Els membres del consell d'assessors tindran lliure accés als camps de golf i 
resta d'instal·lacions.dels clubs i altres entitats membres de la FEDERACIÓ. 

TÍTOL 111.- LLICENCIES 

Article 43.- Concepte 

La !licencia federativa de golf és una !licencia esportiva i cóm a tal té per 
objecte acreditar la practica de l'esport del golf, comportant l'autorització i la 
vinculació amb la FEDERACIÓ que és l'entitat competent en . relació amb 
aquesta !licencia al territori de Catalunya. 

L'especial caracter de l'esport del golf exigeix a tota persona que el vulgui 
practicar utilitzant les instalacions de les associacions o clubs esportius, 
agrupacions esportives, societats anonimes esportives i altres entitats privades 
sense afany de lucre que formen part de la FEDERACIÓ o, en el seu cas, 
d'entitats lucratives, empreses de serveis esportius i qualsevol altra entitat, 
pública o privada, que hagi constitun la corresponent secció esportiva i l'hagin 
adscrit al Registre d'entitats esportives i que formi part de la FEDERACIÓ, 
l'obligatorietat d'estar en possessió d'aquesta llicéncia federativa. La integració 
de les persones físiques com a membres de la FEDERACIÓ es produira 
mitjarn;ant la concessió d'aquesta llicéncia federativa . · 

La durada de la llicénqia federativa es correspon amb l'any natural, es adir, de 
genera desembre. 

Art. 44.- Contingut económic 

44.1.- Les llicéncies de la FEDERACIÓ contindran els conceptes economics 
següents: 

a) Asseguranya obligatoria. 
b) Quota corresponent a la FEDERACIÓ. 
c) Quota corresponent a la Real Federació Española de Golf. 

44.2.- La asseguranya obligatoria ha de garantir, com a mínim, la cobertura 
deis riscos següents: 

a) Responsabilitat civil. 
b) lndemnització per suposits de pérdues anatomiques, funcionals o de 

defurició. 
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c) Assisténcia sanitaria per a aquells supósits derivats de la practica 
esportiva i amb una quantitat suficient per cobrir les possibles 
contingéncies. 

d) Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa 
reguladora de l'assegurarn;a esportiva obligatoria. 

Article 45.- Naturalesa i efectes de la llicéncia federativa 

La llicéncia federativa atorga a una persona la condició de federat/da i !'habilita 
per participar en les competicions oficials de la FEDERACIÓ, sempre d'acord 
amb les regles que les regeixen en cada cas. La FEDERACIÓ pot exigir 
aquesta llicéncia per a altres competicions, activitats físiques no competitives i 
qualsevol altra activitat que organitzi. 

Article 46.- Habilitació pera participar en competicions d'ambit estatal. 

La llicéncia federativa habilita els seus titulars a participar en competicions 
oficials d'altres ambits territorials en els casos i condicions que estableixi la 
normativa corresponent. Donat que habilita per a la participació en activitats 
esportives d'ambit estatal, haura d'incorporar la quota corresponent a la RFEG. 
Aquesta llicéncia sera única, i incorporara en el seu text l'anotació d'habilitació 
per part de la RFEG. 

TÍTOL IV. ELECCIÓ, CESSAMENT I PROVISIÓ DE VACANTS DE LA JUNTA 
DIRECTIVA 

CAPÍTOL 1.- PROCEDIMENT ELECTORAL 

Article 47. - Elecció deis carrecs de la Junta Directiva 

L'elecció deis membres de la Junta Directiva es fara mitjanQant sufragi lliure, 
directe, presencial, igual i secret entre tots els membres de l'Assemblea 
General, per majoria de vots i previa presentació i acceptació de candidatures 
tancades. 

Article 48. - Convocatoria d'eleccions 

La convocatoria per a l'elecció deis membres de la Junta Directiva es fara 
mitjanQant acord de l'Assemblea General de la FEDERACIÓ convocada a 
l'efecte que haura d'aprovar igualment el calendari i reglament electoral i les 
'seus de cadascun deis col·legis electorals. També aprovara el termini per a la 
constitució de la Junta electoral. · 

A la mateixa reunió, s'haura d'escollir per sorteig, d'entre tots els membres de 
ple dret presents a l'Assemblea, els components de la Junta electoral, que 
estara formada per 3 membres titulars i una llista @:!~ e suplents. r, ,-, . G _'""'. ____ _,,,,_ ------
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Amb l'esmentat acord de l'Assemblea General comenc;a el període electoral, i 
es convocara a tots els membres de ple dret de l'Assemblea General de la 
FEDERACIÓ per tal de que participin en l'elecció deis membres de la Junta 
Directiva que tindra lloc a la data assenyalada en el calendari electoral aprovat i 
que es desenvolupara, simultaniament, en cadascun deis éol·legis electorals 
previstos a la convocatoria i que contara, com a mínim, d'un col·legi electoral a 
cada una de les delegacions territorial de la FEDERACIÓ. 

Entre el dia en que es prengui l'acord de convocatoria d'eleccions i el dia de la 
celebració de les eleccions. ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un 
maxim de 45. 

A_rticle 50. - Condicions per a ser membre de la Junta Directiva 

Per poder ser membre de la junta directiva o candidat cal complir, com a mínim, 
les condicions següents: 

a) Tenir el ve·inatge administratiu a Catalunya. 
b) Ser major d'edat. 
c) Estar en ple ús deis drets civils .' 
d) No estar en situació d'inhabilitació per sanció ferma. 
e) Estar en possessió de la llicéncia federativa vigent, amb una 

.._ antiguitat mínima ininterrompuda de 4 . anys, que en cas de 
President/a haura de ser de 6 anys. 

Article 51.- Presentació de candidatures 

51.1.- La presentació de candidatures haura de fer-se en un terniini compres 
entre 20 i 15 dies naturals abans de la data assenyalada per a l'acte de 
l'elecció, mitjan9ant escrit dirigit al/la President/a de la Junta electoral i adregat 
al domicili de la FEDERACIÓ en el qual hi constara la llista de tots els/les 
candidats/candidates acompanyats/des deis carrecs a que es presentin 
cadascuri/a, encapc;alada pel qui es presentí com a President/a i signada per 
tots ells en prava de conformitat. . 

Cap persona no podra formar part de més d'un candidatura. 

Les candida~ures, han d'incloure com a mínim un nombre de candidats no 
inferior als dos ter9os (2/3) deis carrecs elegibles i han de procurar reflectir una 
presencia equilibrada entre dones i homes. 

Les propostes de candidatures hauran de tenir el suport signat d'un nombre de 
·membres de l'Assemblea General que representin, com a mínim, el 10% del 
total de vots de l'Assemblea General. Tot assembleista pot donar suport, 
mitjangant aval, a una o més candidatures. 

51.2.- No podra ser admesa aquella candidatura en qué hi figuri com a 
President una persona que que no reuneixi les condicions d'elegibilitat que 
s'. exigeixen en els pr~sents Estatuts. 

ff'rnfl, . Generalitat de Catalunya 
1 ~ Conse!l C:ita!a de l'E!.prnt 
'- ~ ~ Registre d'Er:1titats E:-;p.:,rtives 
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En el cas de candidatures en qué hi figuri com a candidat algú que no reuneix 
les condicions d'elegibilitat que s'exigeixen en els presents Estatuts, aquest/s 
sera substituit obligatóriament abans de la celebració d'eleccions, en cas 
contrari, la candidatura no podra ser admesa. 

51.3.- lgualment,'- no podra admetre's cap candidatura en la qual hi hagi algun 
membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la comissió gestora, si abans de 
l'inici del termini de presentació de candidatures no hagués renunciat al seu 
carrec. 

Si un membre de la Junta Directiva o, si s'escau, de la comissió gestora, es vol 
presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar 
en el carrec abans que s'inici"i el termini de presentació de candidatures. 

No poden incorporar-se a la nova Junta Directiva posteriorment a la seva 
elecció i durant la primera meitat del seu mandat, aqúells membres de la Junta 
Directiva que no dimiteixin abans del procés electoral, els membres de la Junta 
Electoral o els de la comissió gestora. · 

En el supósit que tots o la majoria deis membres de la Junta Directiva dimiteixin 
per presentar-se com a candidats a les eleccions, la Junta electoral i, en el seu 
cas, els membres de la Junta Directiva que no hagin cessat, constituiran una 
comissió gestora, amb.l'únic objectiu d'administrar la FEDERACIÓ fins al dia de 
la proclamació de la candidatura guanyadora. 

Article 52. - Admissió de candid~tures 

Un cop finalitzat el període per a la presentació de les candidatures, la Junta 
electoral resoldra, dins deis 5 dies naturals següents, sobre l'admissió de les 
candidatures presentades i ho comunicara al primer signant de l'escrit de 
presentació de la candidatura. La !lista es fara pública amb una antelació 
mínima de 8 dies naturals a la data de celebració de les eleccions. 

Article · 53.- Manca de candidatures 

Si no es presenta cap candidatura o no és valida cap de les presentades, la 
Junta electoral i, en els seu cas, els membres de la Junta Directiva que no 
hagin cessat, constituiran una comissió gestora, amb l'únic objectiu 
d'administrar la FEDERACIÓ convocar i celebrar noves eleccions en un 
termini maxim de 3 meses. 

Article 54. - Candidatura única 

Si només es presenta una única candidatura valida o només es declara valida 
una de les presentades no es realitzara l'acte de les votacions, i la junta 
electoral proclamara els membres de la candidatura membres de la junta· 
directiva. 

Article 55. - Votació Gener,olitfi1 de Catalunya 
Con:;c: 11 C-,üilla de l'f::;po,t 
R~gislre d'F11lit;!l s [~p.;~U,,•es 
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55.1.- Si s'haguessin presentat i acceptat més d'una candidatura, a la data i 
hora fixada en l'acord de convocatoria es procedira a l'acte electoral que es 
desenvolupara simultaniament en cadascun deis col·legis electorals previstos a 
la convocatoria. 

55.2.- La votació sera secreta i es fara mitjan¡;ant una papereta que s'introduira 
dins un sobre que haura de ser del model oficial aprovat préviarnent per la 
Junta electoral. En cap cas seran admesos els vots per correu ni per delegació. 

Cada elector només podra votar una sola candidatura i no s'admetra cap 
modificació en la composició tancada de les candidatures. 

Només es pot representar una entitat inclosa en el cens electoral, en els termes 
establerts a l'article 1 O d'aquests Estatuts, en consonancia amb allo que 
disposa l'article 57 del Decret 58/201 O. En cap cas s'admetra que una persona 
exerceixi la representació de més d'una entitat a l'Assemblea General. 

55.3.- Les entitats que integren l'Assemblea General i tinguin el seu domicili 
social dins l'ambit geografic de les prbvíncies de Girona, Lleida i Tarragona, 
exerciran el seu dret de voten el col·legi electoral de la delegació territorial a la 
qual pertanyin. 

56.- Control de les votacions 

L'acte de les votacions sera controlat per la Junta electoral, i si s'escau, també 
pels interventors designats pels candidats o pels representants enviats per ·1a 
Secretaria General de l'Esport· o per la UFEC. Aquests interventors i 
representants poden supervisar igualment l'acte de les votacions de tots i 
cadascun deis col·legis electorals on es celebri l'elecció. 

Article 57. - Escrutini deis vots 

57.1.- Un cap acabada la votació, cada mesa electoral fara l'escrutini deis vots 
emesos. 

A tots els efectes, sera nul: 

a) El vot emés en un sobre o papereta no oficial 
b) El vot emés en una papereta sense sobre o en un sobre on hi hagi més 

d'una papereta amb candidatures diferents. 
c) La papereta en la qual s'hagués introdun qualsevol r'nodificació o 

esmena de la candidatura 

57 .2.- La Junta electoral redactara la corresponent acta en la qual hi haura de 
figurar el nombre d'electors que haguessin exercit el seu dret de vot, els vots 
valids emesos, els vots nuls, el resultat de la votació i les incidéncies o 
reclamacions que s'hagin produ'it. 
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Durant aquest recompte i redacció de !'acta podran ésser presents, en el seu 
cas, els interventors designats pels candidats o pels representants enviats per 
la Secretaria General de l'Esport o perla UFEC. 

57.3.- Tot seguit es procedira a la destrucció de les paperetes, excepció feta de 
les declarades nul-les o les que haguessin estat objecte d'alguna reclamació 
que, després de ,ser sign_ades pels membres de la mesa electoral i, en el seu 
cas, pels interventors designats pels candidats o pels representants enviats per 
la Secretaria Ge~eral de l'Esport o per la UFEC, caldra unir-les a la 
corresponent acta. 

57.4.- Les actes de les meses electorals, juntament amb les paperetes 
declarades nul·les o objecte de reclamació, seran trameses immediatament a la 
Junta electoral que fara l'escrutini final de la votació, de la qual aixecara la 
corresponent acta. 

Article 58.- Resultats i proclamació de la candidatura guanyadora 

58.1.- La candidatura que hagi obtingut la majoria deis vots valids sera 
considerada guanyadora. 

. . 
58.2.- Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal 
realitzar una nova votació entre les candidatures empatades el seté dia 
següent, al mateix lloc i hora i en iguals condicions. 

58.3.- L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la Junta 
electoral s'ha de comunicar, mitjanc;:ant certificació, en els tres dies naturals 
segü~nts, a les candidatures presentades, al Registre d'Entitats Esportives de 
la Generalitat de Catalunya, a la RFEG i a la UFEC. 

CAPÍTOL 11.- LA JUNTA ELECTORAL 

Article 59. - Constitució 

59.1.- Els 3 components de la Junta electoral han de prendre possessió del 
carrec i constituir-la formalment en el termini que fixi l'assemblea general a 
l'acord de convocatoria d'eleccions. 

A l'acte de constitució han d'escollir el President o Presidenta. Actuara com ,a 
Secretari/aria, amb veu pero sense vot, el Secretari/aria de la FEDERACIÓ, 
que haura d'estendre acta de tates les reunions i acords que prengui la junta 
electoral, amb el vistiplau del President o Presidenta. 

59.2.- El carrec de membre de la Junta electoral és incompatible amb la 
, condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per 

consanguinitat fins al tercer grau, amb l'existéncia de relacions laborals o 
contractuals_ amb un candidat i amb la de membre de la Junta Directiva o 
comissió gestora. Si es produeix una incompati -.i if ¡ @cFt,mfffigf'C{'[[J~i- efe ... 
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alguna circumstancia plenament justificativa de la impossibilitat d'exercir el 
carrec, s'ha de substituir pels suplents escollits. 

59.3.- Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la Junta electoral 
es neguen a prendre possessió o exercir el carrec, de manera que no es pugui 
constituir aquest organ electoral, es substituira·n pels membres que designi la 
Junta Directiva o, si s'escau, la comissió gestora. 

59.4.- Tanmateix, la Junta electoral o els membres de la Junta Directiva que 
restin en e.Is seus carrecs o de la comissió gestora, poden demanar a la 
Secretaria General de l'Esport i a la UFEC, que envi"in els seus respectius 
representants per tal de vetllar pel éorrecte funcionament del procés electóral. 
Aquests representants poden estar presents en les deliberacions dé la Junta 
electoral. 

59.5.- Una vegada constiturda validamen_t la Junta electoral, haura de mantenir 
el seu mandat i funcions fins a la finalització del procés electoral. 

Article 60.- Funcions de la Junta electoral 

60.1.- La Junta electoral té les funcions següents: 

a) Aprovar el cens electoral. 
b) Conéixer i resoldre les reclamacions que es presentin. 
c) L'admissió o la denegació de les candidatures i la seva 

proclamació. 
d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del 

procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de 
la normativa electoral o que pugui afectar els principis de 
publicitat, igualtat d'oportunitats, llibertat, no discriminació i secret 
de vot, que han d'estar presents durant tot el procés electoral. 

e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les 
comunicacions que s'estableixin legalment. 

f) 1, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la 
celebració d'eleccions i els seus resultats. 

60.2.- La Junta electoral té el deure de facilitar una copia del cens electoral a 
tates les candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin. 

Article 61. - Reclamacions i recursos davant la junta electoral 

Tates les reclamacions davant la Junta ~lectora! s'han de presentar en un 
termini maxim de 3 dies habils després que s'hagi adoptat l'acord objecte 
d'impugnació i la resolució de la Junta, que sera executiva, s'ha de dictar dins 
els 3 dies habils posteriors . 

Contra els acords de la Junta electoral es poden interposar els recursos que 
preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esp.o.i:ti- _ _ _ 

. • l.r., ijs'{I GsnG,r-,i'1ht de e";~~.; ..., 
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CAPÍTOL 111.- CESSAMENT I PROVISIÓ DE VACANTS 

Article 62.- Cessament de carrecs 

62.1.- El cessament de la Junta Directiva es produira per les següents causes: 

a) Dimissió, incapacitació, inhabilitació, separació o defunció de més del 
50% deis membres, i també si s'arriba a aquest percentatge per 
cessament o dimissió de forma individualitzada. 
b) Per l'áprovació d'un vot de censura 
c) Per finalització del mandat. 

62.2.- Els membres de la Junta Directiva cessaran individuálment del seu 
carrec per causes identiques a les assenyalades a l'apartat anterior. 

Article 63 . .: Suspensió temporal de funcions 

La suspensió temporal de les funcions deis membres de la Junta Directiva es 
produeix perles següents causes: 

a) Per sol-licitud de l'interessat, quan concorrin circumstancies que ho 
justifiquin i així ho aprovi la Junta Directiva. 

b) Per acord de la Junta Directiva, quan s'instrueixi un expedient disciplinari 
a un membre de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser durant el temps 
de la instrucció de l'expedient. · 

c) Per inhabilitació temporal, acordada.per decisió disciplinaria executiva. 

d) Per inassistencia sense causa justificada, de manera reiterada, a les 
reunions de la Junta Directiva. 

Article 64.- Cobertura de vacants a la Junta Directiva 

64.1.- En el cas de produir-se vacants a la Junta Directiva tindra lloc la 
cobertura de vacant~ d'acord amb els criteris següents: 

a) Si les vacants afecten menys del 50% deis membres de la Junta 
Directiva, peró no el/la President/a, aquesUa ha d'acordar la 
designació, per cooptació, deis carrecs corresponents, decisió que 
s'ha de ratificar durant la primera Assemblea General que celebri la 
FEDERACIÓ . 

b) Si les vacants afecten menys del 50% deis membres de la Junta 
Directiva, incloent-hi el/la PresidenUa, correspon als membres no 
afectats decidir la designació, per cooptació, deis carrecs 
corresponents; decisió que també ha de ser ratificada en la següent 
Assemblea General que celebri la FEDERACIÓ. En aquest sentit, si 
el carrec de Vice-president/a no ha ; · y¡ --:n;i{fi,~~1'i\ 10 ~H .. , @RllF 
substituira al PresidenUa. Si hagués do = 
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continuen, sera el de major grau o, en el seu detecte, el de major 
antiguitat. 

c) Si les vacants afecten més del 50% deis components de la Junta 
Directiva, l'Assemblea General ha d'escollir una comissió gestora 
amb la finalitat d'administrar transitoriament la FEDERACIÓ i 
convocar i celebrar noves eleccions en un termini maxim de 3 mesos. 

64.2. Les vacants que es proveeixen transitoriament i també els designats per 
ocupar-los, ho són només durant el temps que resti de mandat en el carrec i 
sense que la designació alteri el temps natural del mandat. 

64.3. En el suposit que la provisió transitoria es faci com a conseqüéncia de la 
substitució d'un membre amb el mandat temporalment suspés, el mandat del 
designat per substituir-lo s'ha de limitar exclusivament al temps de la 
suspensió, sense que pugui excedir el mandat natural del substitun. 

CAPÍTOL IV.- EL VOT DE CENSURA. 

Article 65. - Sol· licitud 

65.1.- El vot de censura contra el/la President/a de la FEDERACIÓ, contra la 
totalitat' de _ la Junta Directiva o contra qualsevol deis seus membres, és 
necessari sol·licitar-ho a través d'un escrit motivat, amb la signatura i el~ 
requisits necessaris per a la identificació deis sol·licitants, que es presentara 
davant la Secretaria de la FEDERACIÓ, per la majoria deis membres · de la 
matéixa Junta Directiva o bé, com a mínim, ·pel 15% deis membres de la 
Assemblea General. 

65.2.- En el cas que el vot de ·censura vagi contra el President/a ó la Junta 
Directiva, és obligatori que els vots de censura contra la Junta Directiva 
incloguin una .proposta de d~signació d'una nova Junta Directiva. 

65.3.- No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des 
de l'elecció d'una nova Junta Directiva. 

Article 66. - Cohstitució de la mesa 

Un cop presentada la sol-licitud, s'ha de constituir, dins del termini deis 10 dies 
següents, una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la Junta 
Directiva designats per aquesta, els primers 2 signants de la sol·licitud i un 
delegat designat perla UFEC, que en sera el/la President/a. 

En el moment de constituir-se la mesa, s'elegira d'entre els seus integrants la 
persona que haura d'actuar com a Secretari/aria. 

Article 67.'.' Convocatoria de l'Assemblea General i votació 
~<"'"""~----~ ""'M,--~1rt.U.VOJJl~•r1...i,,.-....-w.•r,.,,,.:i~l1t:.a 
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67.1.- Després que la mesa comprovi que la sol-licitud compleix tots els 
requisits de l'article 66, i dins del termini maxim de 5 dies naturals, la Junta 
Directiva convocara l'Assemblea General, per tal que aquesta tingui lloc en un 
termini no inferior a 1 O dies naturals ni superior a 20, a comptar des del dia 
següent de la convocatoria, amb la finalitat de dur a terme l'acte de la- votació, 
préviament al qual tindra veu els representants deis sol·licitants del vot de 
censura i els censurats. 

67 .2.- En cas que la Junta Directiva no nomeni els membres de la mesa o no 
convoqui l'assemblea general, la Secretaria General de l'Esport, a petició deis 2 
primers signants de la sol-licitud, pot requerir a la Junta Directiva que ho dugui -
a terme. Si es fa cas omís d'aquest requeriment, la Secretaria General de 
l'Espoi1 ha de nomenar discrecionalment els membres de la mesa que faltin o, 
si s'escau, convocar directament l'Assemblea General amb la finalitat de dur a 
terme l'acte de votació, sens perjudici de les responsabilitats disciplinaries que 
calgui aplicar. 

67.3.- L'Assemblea General i l'acte de votació seran controlats des de la mesa 
esmentada que haura de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es 
puguin produir tenint en compte que els seus acords són immediatament 
executius i sense que la votació pugui ésser sospesa o interrompuda per 
aquest motiu. 

67 .4.- Un cop finalitzat el debat, es procedira a la votació, la qual sera secreta, i 
es consignara en la corresponent papereta ''.si" o "no", -segons recolzin o 
rebutgin el vot de c~nsura presentat. 

Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar de l'escrutini i del 
recompte de vots; després, el seu President, donara el resultat final de la 
votació. Contra la resolució final de la mesa es podran interposar els recursos 
procedents. 

67 .5.- El vot de censura només es pot acordar per votació favorable deis 2/3 
deis membres de l'Assemblea General presents que han exercit el dret a vot. 

67 .6.- En el supósit que un vot de censura no .pros peri, no es pot plantejar un 
nou vot fins que transcorri un termi,:,i de 2 anys des de la realització de 
l'Assemblea General en qué s'hagi rebutjat. 

67.7.- Un cop acordat el vot de censura, el/la President/a, la Junta Directiva, o 
els membres a qui . afecti cessaran automaticament, i s'aplicara el régim de 
transició previst en aquests Estatuts per proveir les vacants produ"fdes. 

Si les vacants afecten a més del 50% deis components de la Junta Directiva, 
l'~ssemblea General escollira una comissió gestora que estara formada per un 
mínim de 5 membres de I' Assamblea General que seran escollits respetant el 
principi de paritat. 

GE:neralitat de Catalunya 
Cor.:,all Cat¡¡/a de l'C::;p:;,rt 
R,CJgistw d'Entit:,\s [é;p:irii',hts 
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TÍTOL V.- REGIM DOCUMENTAL 

Article 68.- Relació de llibres i documents 

Integren ei régim documental de la FEDERACIÓ: 

m Generalitat de Catalunya 
· Consell Catala de l'Esport 

Registre d'Entitats Esportivas 

a) Els llibres d'actes, en els quals cal consignar el contingut de les reunions 
de· l'Assemblea General i de la Junta Directiva, amb indicació de la data, 
els assistents, els assumptes tractats i els acords presos. Les actes 
seran signades en tot cas pel President i el Secretari de la Junta 
Directiva . 

b) El llibre registre de p~rsones i entitats federades, on mitjarn;ant el fitxer 
adient o l'instrument idoni, s'han de fer constar de manera diferenciada 
els membres deis quals es consignen, com a mínim, la identificació de 
les persones físiques federades, la denominació de l'entitat o secció 
federada, els seus domicilis, el president de l'entitat o responsable de la 
secció esportiva, les disciplines esportives que practiquen, i el número 
d'inscripció o adscripció al Registre d'Entitats Esportives de la 
Generalitat de Catalunya, amb el nombre de socis que tinguin els 
membres de ple dret en data 31 de desembre de cada any, als efectes 
de la ponderació del nombre de vots a l'Assemblea General. 

e) Els llibres de comptabilitat, en qué ha de figurar tant el patrimoni com els 
drets i les obligacions concretes, i l'estat d'ingressos i des_peses de la 
FEDERACIÓ, concretant-hi la seva procedencia i la seva inversió o 
destinació, eis comptes anuals i les memóries económiques, els quals 
s'hauran de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a 
l'acabament de l'exercici. 

d) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin 
dportuns per a un millor compliment deis objectius de la FEDERACIÓ, 
atenent el que disposa el Decret 58/201 O en materia de régim económic. 

Article 69.- Diligencies de llibres 

La FEDERACIÓ fa diligencies deis seus llibres al Registre d'Entitats Esportives 
de la Generalitat, d'acord amb la normativa reguladora d'aquest registre . Així 
mateix, fa diligencies deis llibres que, d'acord amb la seva reglamentació 
propia, duguin les seves delegacions territorials. 

TÍTOL VI.- REGIM ECONÓNIC I PATRIMONIAL 

Articulo 70.- Pressupost i patrimoni 

El sistema económic de la FEDERACIÓ és el de pressupost i el patrimoni propi, 
i s'hi apliquen les normes económiques que estableixen les dis,12osicions del 
Decret 58/201 O i les normes comptables del pla gen~?,l~pe:.c~mptªbilit~1~~1~;--·-·---

adaptació sectorial vigent en cada moment. ' 1fG¡íl;)' Con::-d! c,:\~ª'ª_de lT";pc(t 
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Article 71.- Comptes anuals 
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La Junta Directiva h_a de formular, en els 3 primers mesas de l'exercici, i 
presentar a l'Assemblea General, dins el termini deis 6 primers mesas de 
l'exercici, els seus comptes anuals, que han de comprendre el balan9, el 
compte d'ingressos i despeses, el pressupost pera l'exercici i la memoria. 

Els comptes anuals i els pressupostos han d'estar al domicili social un mínim 
de 15 dies abans de la celebració de l'Assemblea General, a disposició de les 
entitats amb dret a vot, que poden demanar-ne una copia, que s'ha de lliurar 
abans de la celebració de l'Assemblea General. 

Article 72.- Revisió de comptes 

Els auditors de comptes han de revisar els comptes anuals de la FEDERACIÓ. 

Aquesta esta obligada a donar una copia deis comptes anuals i de !'informe 
d'auditoria a l'Administració esportiva dins el termini deis 6 primers mesas 
següents a cada exercici i sempre 15 dies abans de la celebració de la següent 
Assemble.a General. 

Si la FEDERACIÓ té un pressupost anual que no supera l'import de 300.000€ 
no ha de sotmetre la seva comptabilitat i estat económic a informe d'auditoria, 
sens perjudici de les auditories d'ofici o revisions que pugui encarregar 
l'Administració esportiva. 

\ 

Article 73.- Disposició i gravamen 

73.1.- La Junta Directiva té les facultats de disposició económica, dins deis 
límits previstos en el seu pressupost, i en les seves disposicions estatutaries o 
reglamentaries. Així mateix, pot acordar el traspas de partides, mitjan9ant acord 
que consti en acta. 

73.2.- La Junta Directiva pot transmetre o vendre béns immobles o prendre 
diners a préstec quan dins de l'exercici la quantitat no ultrapassi l'import del 
25% del pressupost anual o el 25% del patrimoni que consti en balan9. Si 
s'ultrapassa aquest import, l'Assemblea General haura d'aprovar les operacions 
corresponents d'acord amb les seves competenc;ies. 

73.3.- Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici, i amb cara~ter provisional, 
cal aplicar la part proporcional de les xifres que hagi aprovat l'Assemblea 
General com a despeses en el pressupost per a l'any anterior, actualitzades 
~egons la variació de l'índex del cost de la vida d'aqueil exercici. 

73.4.- La FEDERACIÓ ha de destinar la totalitat del seus ingressos i patrimoni 
a la consecució ·deis fins propis del seu objectiu~ El producte obtingut de 
l'alienació d' instal·lacions esportives o deis terrenys on es trobin s'ha d'invertir 
íntegrament en l'adquisició, la construcció o la millora Íi J)'é mb-lcf"'materxa--qi~1 enmall!«t de C'-.1 trih.mya ' '¡; 1 . y t Con~A·Jli G ,rt;1!3 c}q: ¡• Esr:,)1 t 
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aplicació, llevat que es disposi d'un informe favorable de l'Administració 
esportiva que d~termini una destinació diferent. 

Article 74.- lnsolvéncia económica i concurs 

En cas d'insolvéncia de la FEDERACIÓ, la Junta Directiva, o bé, si s'escau, els 
liquidadors o liquidadores, han de promoure el procediment concursa! oportú 
davant el Jutge competent. 

Article 75.- Contractes d'alta direcció 

La FEDERACIÓ pot subscriure contractes laborals d'alta direccíó sempre que 
els membres presents a la Junta Directiva aprovin per majoria absoluta l'acord, 
la quantitat de la remuneració i la resta de condicions del contracte. La 
FEDERACIÓ informara l'Administració esportiva de la Generalitat de tots els 
contractes d'alta direcció que hagi formalitzat. 

En el cas que la FEDERACIÓ contracti persones per a les tasques i funcions 
propies de la Secretaria General, la Direcció General, la Direcció Esportiva o 
Técnica o la Gerencia, haura de fer servir la fórmula del contracte d'alta 
direcció. 

TITOL VII.- REGIM JURISDICCIONAL 

Article 76.- Competencia i Jurisdicció de la FEDERACIÓ 

La FEDERACIÓ té competencia i jurisdicdó en els ambits competitiu i 
disciplinari sobre tots els seus membres en materia relacionada amb l'esport 
del golf dins del territori de Catalunya, i també quan formant part d'equips a títol 
individual representin la FEDERACIÓ fora de Catalunya. · 

Eri l'ambit competitiu, la potestat jurisdiccional esportiva s'estén a. conéixer i 
résoldre aquelles qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en 
relació o com a conseqüéncia de la practica de l'esport del golf dins l'ambit 
d'actuació de la FEDERACIÓ. . 

L'ambit material de la potestat disciplinaria esportiva s'estén a conéixer les 
infraccions de les regles del joc, la preva o la competició, específiques de 
l'esport del golf, i anomenades "Regles del Golf', així com les infraccions de la 
conducta esportiva tipificades amb caracter general al capítol II del Títol VI de 
la Llei de l'esport i, específicament, en el Reglament discipliriari de la 
FEDERACIÓ. . 

La potestat disciplinaria de la FCG s'aplica sobre tates les persones que formen 
part de la s·eva estructura organica; sobre els clubs, associacions i altres 
entitats esportives, membres de la FCG; els seus directius, esportistes, -ja 
siguin jugadors professionals o aficionats-, técnics: entrenadors, jutges, arbitres 

i, en genera,. sobre tates .aqueues persones qu rH~~tn~~~~~t~~:~f~f\'::."'Cnr.;~·~·'.1:~tf"/ft~---
, f~! ;) R~r 1i1~ttn ri 1~:'."p1',it··.r:~ ~: .. -¡)..- 1 rtives ... ~-J ,... ..., .. , ' - ' .• , ... \ - , ..... •-'J ',.J - - ---- -------

Data - 7 ABR. ZOZ 1 33 

Faig constar q,.;s ,,,,_:·je3ta !oiocópia 
rcprodueix ficklme:¡t l':::niginal. 

______ ,....,...,cttrttte..-·~wAiiiiilfMrf •r , 



Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport . 
Registre d'Entitats Esportives 

llicéncia perla FCG, desenvolupin la seva activitat en competicions o activitats 
dins l'ambit d'actuació de la FCG. 

La FCG exerceix la potestat jurisdiccional esportiva a l'ambit disciplinari d'acord 
amb el seus estatuts, el seu Reglament disciplinari i la resta de l'ordenament 
jurídic esportiu. 

Article 77 .- Reglament disciplinari 

La FEDERACIÓ disposa d'un Reglament disciplinari en el qual es preveu, entre 
d'altres qüestions, el tipi.ls d'infraccions i sancions disciplinaries, els organs 
disciplinaris, els procediments disciplinaris i els recursos. 

Amb total respecte per les disposicions de la Llei de l'Esport, són principis 
basics de la potestat disciplinaria: 

a) La tipificació de les infraccions així com de les seves sancions. 

b) La prohibició d'imposar doble sanció pels mateixos fets. 

c) L'aplicació deis efectes retroactius favorables. 

d) La prohibició de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat 
al moment d'havér estat comeses. 

e) L'obligé!ció de concedir audiéncia a l'interessat. 

f) La qualificació de les infraccions, assenyalant les ·molt greus, les 
greus i les lleus i establint els criteris de diferenciació, gráduació i 
proporcionalitat de la sanció aplicable. 

g) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els 
requisits d'extinció i de, prescripció de la mateixa .. 

h) Un sistema de recursos contra les sancions imposades. 

Article 78.- lnfraccions disciplinaries 

Les infraccions disciplinaries es classifiquen en infraccions de la conducta 
esportiva i infraccions de les regles del joc: 

a) Son infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions 
contraries al que disposa el Reglament disciplinari com a normes de 
djsciplina i convivencia esportives, d'acord amb el que disposa l'article 
96 de la Llei de l'esport, siguin o no comeses en el transcurs d'un partit, 
una prava o una competició de tipus federatiu. 

b) Son infraccions de les regles del joc les accions o omissions que en 
el transcurs d'un partit, una prava o una competició de tipus federatiu 
vulneren les normes reglamentaries reguladores d 1 ·~~-~Qlf_. ____ ,._ 
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Article 79.- Exercici de la pot~stat disciplinaria 
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Correspon l'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l'ambit disciplinari: 

a) Als jutges, arbitres, i als comités de competició, només durant el 
desenvolupament d'una prova, campionat o competició oficial de la FCG, 
amb subjecció estricta a les regles del golf, a les disposicions especifiques 
aprovades pera la competició de que es tracti, i al present Reglament, 

b) A les juntes directives deis clubs, associacions i agrupacions esportius, pel 
que fa a llurs socis, esportistes, técnics i directius. 

c) Al comité de disciplina esportiva i al comité d'Apel·lació de la FCG, pel que 
fa a totes les persones que integren !'estructura organica federativa, als 
clubs esportius, i llurs directius, esportistes, técnics, jutges o arbitres i, en 
general, pel que fa a totes les persones i entitats que estan federades i 
desenvolupen l'activitat esportiva en l'ambit d'actuació de la FCG. 

d) Al Tribunal Catalá de l'Esport, pel que fa a les mateixes persones i entitats 
a qué_ es fa referencia en les lletres b) i c) i, en general, pel que fa al conjunt 
de l'organitzaciÓ esportiva i de les persones que la integren. 

Article 80. - Recursos 

Contra les resolucions definitives dictades per l'órgan competent deis clubs o 
associacions esportius federats, en materia disciplinaria esportiva, coneixera el 
comité d'apel ·lació de la FCG en el termini deis deu dies habils següents al de 
la -notificació de la resolució objecte de recurs .. 

Les decisions acordades amb caracter immediat pels jutges o arbitres o 
comités de competició de la prova durant el desenvolupament d'un partit, 
referides a les infraccions de les regles de joc i a-la conducta esportiva són 
immediatament executives, sens perjudici de que amb posterioritat es demostri 
l'existéncia d'un error material manifest: En aquest darrer cas, es podra 
interposar un recurs en el termini maxim de 2 dies habils següents de la 
celebració del partit, davant el comité de disciplina esportiva, el qual l'haura de 
resoldre en un termini maxim d'una setmana. 

Contra els acords dictats en primera instancia pel comité de disciplina 
esportiva, podra interposar-se, en el termini maxim de 3 dies habils següents a 
la notificació de l'acte impugnat, recurs davant el comité d'apel·lació, el qual 
l'haura de resoldre en un termini maxim d'un mes. 

Si són resolucions dictades pel · comité d'apel·lació en l'ambit de llur 
competencia revisora en materia disciplinaria esportiva, ha d'ésser el Tribunal 
Catala de l'Esport, en el termini deis deu dies habils següents al de la 
notificació de l'acord objecte de recurs o al d'aquell en qué el recurs inicial s'ha 
d' entendre desestimat tacitament perqué no s'ha diOOH..-ea1:> ie60h,l.Gié..ex~r.ess.:a------
dins el termini establert. fJ(,j~ '. 1~ Gen::_:2/i~t; d~ Cat,.:1~~'11/~ 
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Qualsevol altre acord adoptat en via federativa, el coneixement del qual no es 
trobi expressament atribun a la competencia deis órgans jurisdiccionals 
federatius, pot ser impugnat davant l'autoritat judicial en el termini de ·quaranta 
dies següents a la data de la seva adopció. 

TÍTOL VIII. MODIFICACIÓ D'ESTATUTS. 

Article 81. - Requisits pera la modificació d'Estatuts 

Per a l'aprovació, reforma o modificació deis Estatuts i reglaments de la 
FEDERACIÓ, es precisara acord de l'Assemblea General extraordinaria 
convocada arilb aquest ordre del día, adoptat per majoria de dos ter9os deis 
vots deis membres de ple dret presents a l'Assemblea. 

El mateix acord es precisara per I' ampliació o segregació d'alguna modalitat o 
disciplina esportiva connexa o vinculada a la finalitat principal de la 
FEDERACIÓ. 

TÍTOL IX. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

Article 82.- Vies de dissolució 

La FEDERÁCIÓ es dissol per decisió d.e l'Assemblea General, adoptada per 
una majoria de 2/3 deis Ínembres assistents, sempre que representin la majoria 
deis membres amb dret a vot de l'Assamblea, o per decisió judicial. La decisió 
de l'Assemblea Ge'neral ha d'anar precedida perla concurrencia de les causes 
que preveu l'article següent. 

Article 83.- Causes i procediment de dissolució i liquidació 

La FEDERACIÓ s'ha de dissoldre perles causes següents: 

a) P"er la revocació del reconeixement oficial de la FEDERACIÓ, tret del 
supósit que aquesta es transformi en una associació de regim 
general. 

b) Per la paralització deis órgans federatius de manera que el seu 
funcionament esdevingui impossible. 

c) Perla seva fusió amb una altra federació esportiva catalana. 
d) Perla seva integració en una altra federació esportiva catalana. 
e) Per l'acord de l'Assemblea General, convocada a aquest efecte, 

adoptat per una majoria de 2/3 deis membres assistents, sempre que 
representin la majoria deis membres amb dret a vot de l'Assemblea. 

f) Per resolució judicial. 
g) Per qualsevol altra causa prevista en aqu~sts Estatuts o en 

l'ordenament jurídic vigent. 
l~en8r~J¡ta.t de Ca\a\unya 
Can!i::.;H (~1·1~r.t~a e'.~! t1E.~;pt}rt 
Regíst; 8 d'i::nU:J s [rnortives 

Data - 7 ABR. 2021 
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Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 

esportives catalanes, segons el prevista l'article 2.2, apartat g, del Decret 35/2001, de 23 de 
gener, sobre e/s órgans rectors i el funcionament del Conse/1 Cata/a de l'Esport. 

Per tant, resale: 

Aprovar la ratificació i inscrlpcíó al Registre d'en1itats esportives de la Generalitat de 
Catalunya de la modificació parcial deis Esta.tuts de la Federa.ció Catalana de Golf, aprovada 
per acord de l'Assemblea general extraordinaria realitzada en data 20/06/2018, respecte de 
de l'article 20 (punt 1), amb el nou redacta! que segueix: 

"Article 20 (punt 1) 
Tenen dre_t a vol e/s membres de ple dret de l'Assemblea, definits per /'article 5. 1, que compleixin 
amb els requlsits establerts par l'article 8.2 . 
Els membres de l'Assemblea general, 1/evat del presldent, a /'efecte d'exercir el seu dret a vot a 
l'Assemblea, ha d'haver partlcfpat, com a mfnim, en una competició o prova del cafendari oficial 
de la Federac/6 en la temporada en curs o en la immedlatament anterior al mamen/ de 
convocatória de /'Assembfea. '' 

Contra aquesta Resolució pot interposar-se recurs d'alyada davant del conseller o canse-llera 
del departament competen! en matéria d'esports, en el termini d'un mes des del dia següent 
a la seva notificació, segons estableix l'artícle 28 del Decret 3412010, de 9 de mary, del 
Registre d 'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

Esplugues de Llobregat 

El director del Consell Cata.fa de l'Esport 
P.d. (Resoluci6 VCP/325712009, de 5 de novembre, 
DOGC núm. 5514, de 26.11.2009) 

Antoni Reig i Casassas 

Doc.or1ginal slgnal per: • Document electrónic garantí! amb signatura electrónica. Podeu venficar la lntagrilat 
d'aquest documenta l'adre~a web csv.gencat.cat Antonl Reig Casassas 
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Registre de sortida 

Sr. President 
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 

C. Tuset 32 8a planta 
08006 Barcelona 

R/N: P0426/K 121 O N-:01429/E-1923/2018/RB/m 1 
2605 

Adjunta, us trametó copia auténtica de la Resolució del director del Consell Catala de 
l'Esport de data 30 de marc, de 2021, mitjarn,ant la qual s'aprova inscriure en el Registre 
d'entitats esportives dé la Generalitat de Catalunya la modificació estatutaria acordada per la 
vostra Federació esportiva. 
Així mateix, us trameto copia compulsada deis estatuts inscrits al Registre d'Entitats 
Esportives. 

Esplugues de Llobregat, 7 d'abril de 2021 

La ap de secció de Regfstre i assessorament 
jurí ic d'entitats esportives (ef) 



DADES REGISTRALS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 

Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya: 
Tom 1, Foli 715, núm. d'inscripció 01429 

Secció Quarta (abans Tercera): Tom 1, Foli 4, núm. d'assentament: 7 

FAIG CONSTAR: 

Que segons acord pres per l'Assemblea general extraordinaria de la FEDERACIÓ 
CATALANA DE GOLF, en sessió realitzada en data 20/06/2018, s'ha modificat el redactat 
d'aquests Estatuts respecte de l'article 20 (punt 1 ). 

Que mitjarn;:ant Resolució del director del Consell Catala de l'Esport, de datá 30/03/2021, 
s'ha ratificat i inscrit al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya la 
modificació del redactat deis Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF respecte de 
l'article 20 (punt 1 ), que queda inscrit amb el redactat de la manera que segueix: 

"Article 20 (punt 1) 
Tenen dret a vot els membres de ple dret de l'Assemblea, definits per /'article 5.1, que compleixin 
amb els requisits establerts par l 'article 8 .2. 
Els membres de l'Assemblea general, 1/evat del president, a l'efecte d 'exercir el seu dret a vota 
J'Assemblea, ha d'haver participat, com a mí.nim, en una competició o prava del calendari oficial 
de la Federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de 
convocatoria de l 'Assemblea." 

Esplugues de Llobregat, 7 d'abril de 2021 

La ca de la Secció de Registre i assessorament 
júrídi d'entitats esportives ( ef) 

. 
generalitat de Catalunya 

onsell Catala de I' 
- Registre d'Entitats E~~~~~es 
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DAD ES REGISTRALS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 

Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya: 
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---< Tom 1, Foli 715, núm. d'inscripció 01429 

Secció Tercera: Tom 1, Foli 4, núm. d'assentamen't: 7 
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FAIG CONSTAR: 

Que aquesta norma estatutaria . es correspon amb els estatuts de la FEDERACIÓ 
CATALANA DE GOLF, aprovats per l'assemblea general extraordinaria realitzada en data 
07/03/2013, i han estat ratificats administrativament i inscrits al Registre d'entitats esportives 
de la Ge·nerali,tat de Catalunya, mitjan<;ant · Resolució del director del Consell Catala de 
l'Esport de data 17/02/2015. 

Que aquesta norma estatutaria consta de 37 fulls, mecanografiats a una sola cara, numerats 
de 1'1 al 37 , estructurats en 83 articles, numerats correlativament, els quals s'adeqüen a les 
prescripcions establertes al Decret 5812010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya, modificat parcialment pel Decret 55/2012, de 29 de maig, pe/ qua/ es modifica el 
Decret 58/201 O, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 

Que aquests estatuts deroguen qualsevol altra disposició estatutaria anterior. 

Esplugues de Llobregat, 2 de man; de 2015 

La cap de la Secció de Registre i assessorament 
jurídic d'entitats esportives (ef) 
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Sr. President 
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 

C. Tuset 32 8a planta 
08006 Barcelona 

R/N: P0426/K 121 O N-01429/E-1923/2018/RB/ml 
2605 

Adjunta, us trametó copia auténtica de la Resolució del director del Consell Catala de 
l'Esport de data 30 de man; de 2021, mitjan<;ant la qual s'aprova inscriure en el Registre 
d'entitats esportives dé la Generalitat de Catalunya la modificació estatutaria acordada per la 
vostra Federació esportiva. 
Així mateix, us trameto copia compulsada deis estatuts inscrits al Registre d'Entitats 
Esportives. 

Esplugues de Llobregat, 7 d'abril de 2021 

La ap de secció de Regfstre i assessorament 
jurf , ic d'entitats esportives (ef) 



éata\u!'l'Jª DADES REGISTRALS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 
e_ ,•Esport 
\a de nves . 
,titats Espo i - Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya: - Tom 1,.Foli 715, núm. d'inscripció 01429 

Secció Quarta (abans Tercera): Tom 1, Foli 4, núm. d'assentament: 7 

FAIG CONSTAR: 

Que segons acord pres per l'Assemblea general extraordinaria de la FEDERACIÓ 
CATALANA DE GOLF, en sessió realitzáda en data 20/06/2018, s'ha modificat el redactat 
d'aquests Estatuts respecte de l'article 20 (punt 1 ). 

Que mitjangant Hesolució del director del Consell Catala -de l'Esport, de data 30/03/2021, 
s'ha ratificat i inscrit al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya la 
modificació del redactat deis Estatuts de la FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF respecte de 
l'article 20 (punt 1 ), que queda inscrit amb el redactat de la manera que segueix: 

"Article 20 (punt 1) 
Tenen dret a vot els membres de ple dret de l'Assemblea, definits per l'article 5.1, que compleixin 
amb els requisits establerts par /'article 8 .2. 
Els membres de l'Assemblea general, 1/evat del president, a l'efecte d'exercir el seu dret a vot a 
l'Assemblea, ha d'haver participat, com a mí.nim, en una competició o prava del calendad oficial 
de la Federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de 
convocatoria de l'Assemblea." 

Esplugues de Llobregat, 7 d'abril de 2021 

La cap de la Secció de Registre i assessorament 
júrídi d'entitats esportives (ef) 

lllJ Gener;litat de e 
Conssll C ataltmya 

ataja de l'E 
= Registre d'Entltats Es~~~~es 

Genernlitat de Cala!unya 
Com",I! C ::ta!a de !'L;port 
Rt')Qisüe d;Entit;-·;t~ [·-:p;::-,rtive~ 
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DADES REGISTRALS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF 

Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya: 
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FAIG CONSTAR: 

Que aquesta norma estatutaria · es correspon · amb els estatuts de la FEDERACIÓ 
CATAL.ANA DE GOLF, aprovats per l'assemblea general extraordinaria realitzada en data 
07/03/2013, i han estat ratificats administrativament i inscrits al Registre d'entitats esportives 
de la Generali,tat de Catalunya, mitjan~ant -Resolució del director del Consell Catala de 
l'Esport de data 17/02/2015. 

Que aquesta norma estatutaria consta de 37 fulls, mecanografiats a una sola cara, numerats 
de 1'1 al 37, estructurats en 83 articles, numerats correlativament, els quals s'adeqüen a les 
prescripcions establertes al Decret 5812010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya, modifícat parcialment pel Decret 55/2012, de 29 de maig, pe/ qua/ es modifica el 
Decret 58/201 O, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya. 

Que aquests estatuts deroguen qualsevol altra disposició estatutaria anterior. 

Esplugues de Llobregat, 2 de marc;: de 2015 

La cap de la Secció de Registre i assessorament 
jurídic d'entitats esportives (ef) 
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m Generalitat de Catalunya 
Consell Catala de l'Esport 
Registre d'Entitats Esportives 

Quant al procediment per acordar la dissolució i litjuidació, de la FEDERACIÓ 
s'ha d:estar a alió que disposen els articles 119 a 129 del Decret 58/2010. Cal 
destacar que en cas de dissolució de la FEDERACIÓ, el patrimoni net resultant 
de la liquidació l'ha d'.aplicar l'Administració esportiva de la. Generalitat, de 
forma preferent, per al foment i la practica de l'esport del golf, segons el que 
preveu l'esmentat article 129 

Generalitat de Catalunya 
Con!,ell G-:ita!a de l'fa,port 
R,,g is tr e d' EntiU $ t;.,;portives 

Data - 7 ABR. ZOZ1 
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