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Reglament per a les eleccions per a la provisió dels càrrecs de la Junta
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1. Legislació aplicable
1. Text únic de la Llei de l’esport. Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel
qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.
2. Decret 58/2010, de 4 de maig, pel qual es regulen les federacions esportives
catalanes i Decret 55/2012 de 29 de maig, pel qual es modifica parcialment el
decret 58/2010.
3. Estatuts de la Federació Catalana d'Handbol, aprovats i inscrits amb les
modificacions posteriors al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
2. Provisió dels càrrecs de la Junta Directiva
1. Els càrrecs de la Junta Directiva es proveiran mitjançant sufragi lliure,
directe, igual i secret pels membres de l'Assemblea General, per majoria de
vots i amb representació i acceptació prèvia de candidatures.
2. D’acord amb els estatuts de la Federació Catalana d'Handbol, la Junta
Directiva estarà integrada per 25 membres.

3. Candidatures
1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures
tancades en la qual necessàriament haurà de figurar la provisió dels càrrecs de
president, vice-presidents, secretari i tresorer i vocals electes i es consideraran
candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre de
membres de l’assemblea general que representin, com a mínim, el 10% del
total de vots de l’assemblea general, tenint en compte que tot assembleista pot
donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més candidatures.
2.Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara
vàlida una de les presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta
electoral proclamarà els membres de la candidatura membres de la junta
directiva.
3. Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots
vàlids.
4. Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar
una nova votació entre les candidatures empatades el setè dia següent, al
mateix lloc i hora i en iguals condicions. Cas de persistir l’empat en la segona
votació, s’actuarà de la mateixa manera que el punt següent.
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5. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la
junta electoral i, si s’escau, els membres de la junta directiva que no hagin
cessat, han de constituir una comissió gestora, amb l’únic objectiu d’administrar
la federació i convocar i celebrar noves eleccions en un termini màxim de 3
mesos.
6. Les candidatures han d’incorporar persones en representació dels territoris.
7. 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 càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.

4. Requisits dels candidats
Per poder ser candidat a President o a membre de la Junta Directiva cal
complir les següents condicions:
A) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
B) Ser major d'edat.
C) Estar en ple ús dels drets civils.
D) No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma en el moment de la
convocatòria del procés electoral, dictada per l’òrgan competent.
A més a més de les condicions anteriors, també, s'haurà d'acreditar haver estat
un mínim de cinc anys dins l'handbol català, per ser candidat a President,
sense que es tingui en compte que sigui de manera seguida, alterna o
immediatament anterior a la presentació de la candidatura.

5. Dret de vot i votacions
1. L'acte de les votacions serà controlat per la Junta Electoral i, si s'escau,
també‚ pels interventors designats pels candidats o els representants enviats
per la Secretaria General de l’Esport o la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya, que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el recompte.
2. Tenen dret de vot
(i) els Clubs esportius o associacions esportives afiliades, sempre que 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 el
Registre d’entitats esportives la seva secció esportiva i tenir una antiguitat
d’afiliació mínima d’un any. Els Clubs esportius o associacions esportives han
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d’haver participat, com a mínim, en una competició o prova del calendari oficial
de la federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al
moment de convocatòria de l’assemblea.
(ii) Un representant per disciplina (Handbol i Handbol platja) per cada un dels
estaments de jugadors, àrbitres i tècnics, sempre que siguin majors d'edat i que
en possessió de la llicència preceptiva, hagin participat en una competició
oficial de la Federació Catalana d'Handbol durant la temporada en curs o en la
immediatament anterior al moment de convocatòria d’eleccions. El
nomenament de membre de l'Assemblea serà personal i el seu mandat pel
mateix temps que la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Handbol.
L’elecció dels representants pels estaments d’entrenadors, jugadors i àrbitres
haurà de ser personal. Per tant, els membres que els designin no podran
delegar en una altra persona l’assistència a l’assemblea corresponent. La
representació esmentada s’obtindrà per sufragi universal, secret, directe i
particular entre cada un dels membres dels tres estaments, que siguin majors
d’edat i estiguin en possessió de la llicència corresponent per la temporada
esportiva que es celebri procés electoral
3. 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 persona que ocupi la vicepresidència, 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 secció esportiva, sempre
que aquest consti degudament inscrit en el Registre d’entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya.
En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar
en representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la
representació de l’entitat membre.
4. No seran admesos els vots per correu ni per delegació ja que el vot és
indelegable. En cap cas no s’admetrà més d’una representació per persona.

6. Convocatòria, procediment, calendari i nomenament de la Junta
Electoral
1. La convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de la Junta Directiva de la
Federació Catalana d'Handbol s'ha de dur a terme mitjançant acord de
l'assemblea general.
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2. A l'ordre del dia ha de constar la proposta de procediment a seguir per
l'elecció, la del calendari electoral i la de nomenament de la junta electoral, que
ha d'estar integrada per tres membres titulars i tres de suplents. El
nomenament de la Junta Electoral es realitzarà per sorteig entre els membres
presents a l’assemblea.

7. Constitució de la Junta Electoral
1.- A l’Assemblea en què es convoquen les eleccions s’escolliran per sorteig
d’entre els assistents dels tres membres que conformaran la Junta Electoral i
de tres suplents.
2. Els components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i
constituir-la formalment en el termini fixat per l'assemblea en el calendari
electoral. A l'acta de constitució han d'elegir el president. Ha d'actuar com a
secretari de la junta electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui de la
Federació Catalana d'Handbol, i ha d'estendre acta de totes les reunions i els
acords que prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president.
3. La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les
funcions fins a l'acabament del procés electoral.
4. El càrrec 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 a un tercer grau, i amb la de membre de la Junta Directiva o Comissió
Gestora. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l'efecte alguna
circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, ha
de ser substituït pels suplents elegits.
Si els escollits com a titulars o suplents per compondre la junta electoral es
neguen a prendre possessió o exercir el càrrec, de manera que no es pugui
constituir aquest òrgan electoral, s’han de substituir pels membres que designi
la junta directiva o, si s’escau, la comissió gestora.

8. Funcions de la Junta Electoral
1. La junta electoral té les funcions següents:
a) Aprovar el cens electoral.
b) Conèixer 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.
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f) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració
d’eleccions i els seus resultats.
2. La junta electoral té el deure de facilitar una còpia del cens electoral a totes
les candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.

9. Reclamacions i recursos
Totes les reclamacions davant la junta electoral s’han de presentar en un
termini màxim de 3 dies hàbils després que s’hagi adoptat l’acord objecte
d’impugnació. La resolució de la junta electoral, que és executiva, s’ha de dictar
en els 3 dies hàbils posteriors.
Contra els acords de les junta electoral de la federació es pot interposar els
recursos que preveu la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva.

10. Incompatibilitats
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 càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de candidatures.

11. Proclamació de la candidatura guanyadora i recursos
1. L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora l'ha de comunicar la
Junta Electoral, mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a les
candidatures presentades i al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya, la UFEC i la Real Federación Española de Balonmano.
2. Contra l'acta de proclamació de les candidatures guanyadores es podran
interposar recurs ordinari davant el Tribunal Català de l’Esport en un termini de
tres dies, la resolució del qual exhaureix la via administrativa.
12. Seus, horaris, registre de documentació, publicació i notificacions
1. La seu de la Junta Electoral serà la mateixa de la Federació Catalana
d’Handbol, al Passeig del Canal, número 39, baixos de Sant Joan Despí.
2. L’acte de votació pels representants d’estaments es realitzarà a la seu de la
Federació Catalana d’Handbol (Pg. del Canal, 39 baixos de Sant Joan Despí),
s’iniciarà a les 16:00 hores del 2 de març de 2017 i finalitzarà a les 20:00 hores
del mateix dia.
3. L’acte de votació a la presidència i Junta Directiva s’iniciarà a les 10:00 hores
del 18 de març de 2017 i finalitzarà a les 14:00 hores del mateix dia.
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4. L’acte de votació a la Presidència i Junta Directiva serà a les seus següents:
(i) Catalunya Central (Clubs de les comarques de l’Anoia, Bages, Berguedà,
Osona, Solsonès i Moianès): Espai Cívic Centre (C/ Trinitat, 12 d’Igualada)
(ii) Tarragona (Clubs de tota la Província): Seu per determinar
(iii) Lleida (Clubs de tota la Província): C/ Girona, 44 de Lleida
(iv) Girona (Clubs de tota la Província): C/ Vicens Vives, 1 1r pis de Fornells de
la Selva.
(v) Resta de comarques de la Província de Barcelona: Pg. del Canal, 39 baixos
de Sant Joan Despí.
5. Tota la documentació adreçada a la Junta Electoral, serà registrada en el
registre general de la Federació Catalana d’Handbol i lliurada immediatament al
seu secretari, que disposarà el que en dret calgui. Aquesta documentació
podrà ser lliurada directament a les dependències de la FCH, o bé mitjançant
per correu electrònic a la següent adreça: secretaria@fchandbol.com.
6. Els acords de la Junta Electoral es publicaran al taulell oficial d’anuncis de la
Federació Catalana d'Handbol, a la seva web i es faran arribar a les
delegacions federatives territorials, a més, dels interessats.

13. Impresos
En el procediment electoral només es podran fer servir els impresos adjunts
que la junta electoral determini en el seu moment i que són:
a) Presentació de candidatures
b) Suport a les candidatures
c) Paperetes de votació
d) Nomenament d’interventors
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MODEL
Eleccions per a la provisió dels càrrecs de la Junta Directiva de la
Federació Catalana d'Handbol.
Convocatòria 2017
Presentació de candidatura
A la Junta Electoral,
El/la senyor/a ......................................................................................................
presenta la candidatura que segueix a les eleccions per a la provisió dels
càrrecs de la Junta Directiva de la Federació Catalana d'Handbol, que
acompleix en general i de forma individual de tots els integrants, amb els
requisits necessaris d’acord amb la normativa d’aplicació.
Nom

Cognoms

DNI
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Càrrec

Signatura

Assembleistes que donen suport a la candidatura:

Nom del Club

Nom i cognoms del signant

DNI del signant

___________________________, __ d ________________________ de 2017

Documentació que cal adjuntar:
- fotocòpia d’un document oficial d'identitat de cada persona integrant de la
candidatura
- Suport dels assembleistes, en model oficial

10

Eleccions per a la provisió dels càrrecs de la junta directiva de la Federació
Catalana d'Handbol.
Convocatòria 2017

Suport d’assembleista a una candidatura

A la Junta Electoral,
L’entitat, ................................................................................................................
membre de l’Assemblea General de la Federació Catalana d'Handbol i
representada per ...................................................................................................
com a ................................. dóna suport a la candidatura presentada per
...............................................................................................................................
en les eleccions per a la provisió dels càrrecs de la Junta Directiva de la
Federació Catalana d'Handbol.

___________________________, __ d ________________________ de 2017
signatura original
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PAPERETA DE VOTACIÓ

Atorgo el meu vot a la candidatura encapçalada per:
_______________________________________________________________
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Eleccions per a la provisió dels càrrecs de la Junta Directiva de la Federació
Catalana d'Handbol.
Convocatòria 2017

Nomenament d’interventors

A la Junta Electoral,
En/Na ....................................................................................................................
com a candidat a president/a i en representació de la candidatura que ell/a
mateix/a encapçala sol·licita que s’admeti la presència de:

com a interventor en la jornada electoral.

___________________________, __ d ________________________ de 2017
signatura original
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