TÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL 1: Constitució, concepte, missió i règim jurídic
ARTICLE 1. Constitució
La Federació Catalana de Natació constituïda oficialment per clubs, el 25 de febrer de
1921, és l'òrgan rector de l'esport de la natació en totes les seves disciplines: natació,
waterpolo, salts, natació artística i aigües obertes en tot el territori de Catalunya.
ARTICLE 2. Concepte
La Federació Catalana de Natació (FCN) és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès
públic i social, sense afany de lucre, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’actuar
plenes per al compliment de les seves finalitats.
ARTICLE 3. Missió
La seva missió és promocionar els esports aquàtics de la natació amb les seves disciplines:
natació, waterpolo, salts, natació artística i aigües obertes, assolir l’excel·lència en el nivell
competitiu, impulsar la formació de tècnics i liderar la representació institucional dels clubs, així
com dirigir i ordenar les disciplines de la seva competència en tots els aspectes i en coordinació
amb els organismes competents. Tot això, tenint cura de la igualtat efectiva de dones i homes
en tots els seus àmbits.
Les seves competicions han d’estar obertes a totes les persones físiques i jurídiques amb
la llicència federativa corresponent, i no s’admeten discriminacions de cap mena. Només es
poden establir diferències derivades de les condicions físiques o tècniques i esportives dels i de
les participants.
Les limitacions reglamentàries de la Federació Catalana de Natació per a la participació
d’estrangers i estrangeres en competicions esportives ha de ser respectuosa amb l’ordenament
jurídic en matèria d’estrangeria. Així mateix, la Federació Catalana de Natació ha de vetllar per
l’especial protecció dels estrangers menors d’edat mitjançant les normes i fent possible en tot
moment la seva integració social a través de les competicions esportives.
ARTICLE 4. Règim jurídic
1. Normativa aplicable. La Federació Catalana de Natació es regeix per la normativa
esportiva vigent, per les disposicions que es despleguin d'aquests Estatuts, per les normes
reglamentàries que el desenvolupin i pels acords vàlidament adoptats dels òrgans federatius en
l’àmbit de les seves respectives competències.
2. Idioma. El català com a llengua pròpia a Catalunya ho és també de la Federació
Catalana de Natació.
3. Domicili. El domicili de la Federació Catalana de Natació és a Barcelona 08007, al carrer
Diputació, 237 baixos. Per acord de l’Assemblea general, podrà ser modificat a qualsevol altre
lloc de Catalunya.
4. Àmbit territorial. L’àmbit bàsic d’actuació s’estén al territori de Catalunya, sense
perjudici de les activitats esportives que es puguin realitzar fora d’aquest àmbit.
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5. Entitats constituents. La Federació Catalana de Natació està constituïda bàsicament
per associacions o clubs esportius i d’altres entitats privades sense afany de lucre que, entre
llurs finalitats socials, incloguin el foment i la pràctica de la natació a Catalunya.
6. Representativitat. La Federació Catalana de Natació és la representant de l’esport de la
natació federada catalana en tots els àmbits supraautonòmics i amb totes les seves disciplines
de natació, waterpolo, salts, natació artística i aigües obertes.
Als efectes de la seva participació en les activitats esportives de caràcter oficial i d’àmbit
estatal, la Federació Catalana de Natació, formarà part de la Reial Federació Espanyola de
Natació, i li pertoca la representació única i exclusiva d'aquesta entitat a Catalunya.
Això no obstant, les normes i reglaments de la Reial Federació Espanyola de Natació només són
aplicables a la Federació Catalana de Natació, i si s’escau, als seus clubs i entitats afiliades, en
matèria competitiva i disciplinària, quan actuïn en competicions oficials d'àmbit estatal.
Als efectes de la seva participació en competicions internacionals dependrà del que determinin
els Estatuts i Reglaments de la FINA i la LEN.
7. Símbols oficials i identificació visual. La Federació Catalana de Natació pot utilitzar
l’himne i la bandera de Catalunya a les competicions en què participen les seves seleccions,
tenint en compte que haurà de sotmetre aquesta utilització a la normativa que calgui aplicar.

CAPÍTOL 2: Modalitats i disciplines esportives
ARTICLE 5. Definició
S’entén per esport o modalitat esportiva, l’activitat bàsicament física, lliure i voluntària,
practicada de forma individual o col·lectiva, habitualment en forma de competició i sota una
normativa reglamentària específica, que es pot estructurar derivant en disciplines esportives,
que són totes les que es puguin crear a partir del concepte i objecte principal i que hi estiguin
relacionades.
ARTICLE 6. Modalitat de la natació i disciplines esportives
A aquests efectes, la Federació Catalana de Natació compren l’esport de la natació i són
competència d’aquesta Federació la disciplina esportiva de la natació, així com la de waterpolo,
salts, natació artística i aigües obertes.

CAPÍTOL 3: Competències i funcions
ARTICLE 7. Competències
La Federació Catalana de Natació tindrà cura de la gestió, direcció i coordinació de la
natació en tot el seu àmbit, així com de la seva promoció i divulgació, tot fomentant
l’ensenyament i promovent la construcció d’instal·lacions adequades. Procurarà també el
millorament constant del nivell tècnic de la natació i vetllarà per la formació integral i el
millorament esportiu continuat dels esportistes, dins de l’àmbit de Catalunya.
ARTICLE 8. Funcions
1. Les funcions de la Federació Catalana de Natació són, entre d’altres, les següents:
1.1. La planificació, promoció, gestió, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela
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de l’esport de la natació i les seves disciplines esportives a Catalunya.
1.2. L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives
oficials de natació de Catalunya, de totes les disciplines i edats, tot establint-ne els
reglaments adients.
1.3. La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport de la natació.
1.4. La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport de la natació.
1.5. La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport de la
natació.
1.6. L’exercici de la potestat competitiva i disciplinària sobre totes aquelles persones
físiques i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.
1.7. La proposició d‘incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la
federació.
1.8. La promoció, el foment i l’organització de competicions i d’altres activitats esportives
amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial de l’estat espanyol com
internacionalment.
1.9. L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions
catalanes de la natació, així com la preparació necessària.
1.10. L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de
l’Esport, de l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora
esportiva continuada dels esportistes.
1.11. La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar
i universitari.
1.12. Divulgar i reglamentar l’ensenyament i la pràctica de la natació i les seves disciplines
i promoure especialment campanyes de millora de la natació des de l’edat escolar fins
l’alt rendiment.
1.13. Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics, entrenadors,
àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen, així com òrgans específics
per als clubs que participen en competicions federades amb esportistes professionals.
1.14. Expedir les llicències esportives per poder participar en activitats o competicions
oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per a les activitats o
competicions oficials d’àmbit estatal i internacional, quan compleixin els requisits
establerts legalment.
1.15. El control, en primera instància, dels processos electorals de la Federació.
1.16. L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
1.17. Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions
federades.
1.18. Observar i fer complir els presents Estatuts.
1.19. Mantenir, com a òrgan superior a Catalunya, l’autoritat dels clubs i altres entitats
que practiquin la natació, tot respectant i fent que s’acompleixin els acords que tots ells
adoptin dins de les seves facultats i atribucions.
1.20. Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i instal·lacions
esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de l’activitat física i la pràctica
esportiva.
1.21. Vetllar per la bona marxa dels òrgans que depenguin de la Federació Catalana de
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Natació.
1.22. Tramitar i registrar degudament, els rècords i estadístiques de Catalunya.
1.23. Traslladar als clubs i altres entitats federades, així com als seus representants, totes
les notificacions que siguin d’interès o necessàries per a les seves activitats, tant si
emanen de la pròpia Federació, com d’altres òrgans.
1.24. Formar part i estar representada en la Real Federación Española de Natación i en les
assemblees convocades per aquesta mateixa federació de forma reglamentària, així com
en la LEN i en la FINA.
1.25. Constituir els comitès, comissions i altres formes d’organització necessàries pel
millor compliment dels fins de la FCN.
1.26. Vetllar pel compliment i la interpretació correctes de les reglamentacions i normes
tècniques vigents reguladores de les característiques de les instal·lacions, els elements
esportius i altres qüestions que afectin les competicions federades.
1.27. Fomentar la cooperació i la coordinació amb les entitats esportives dels països de
llengua catalana, tot promovent seleccions conjuntes, integrades per esportistes dels
respectius països, en competicions esportives.
1.28. En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de la
natació i les seves disciplines esportives.
2. Per aconseguir la realització de les seves finalitats, podran col·laborar en la Federació
persones en règim de voluntariat.
3. La Federació Catalana de Natació podrà realitzar les funcions previstes en el present
article en col·laboració amb l’Administració esportiva de la Generalitat de Catalunya i de
la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. A aquest efecte, es podrà subscriure
convenis de col·laboració amb l’objectiu de determinar els objectius, programes
esportius, pressupostos i altres. Aquests convenis tenen naturalesa jurídic-administrativa.
La Federació també podrà subscriure contractes-programa amb l’Administració esportiva
que han d’incloure, com a mínim, les seves previsions de finançament, els objectius
concrets o quantificables que s’han d’assolir, i els mecanismes d’avaluació i auditoria
d’aquests objectius.
La Federació podrà concertar convenis de col·laboració o cooperació amb les entitats
esportives públiques o privades radicades dins o fora de Catalunya per al
desenvolupament d’activitats i competicions esportives comuns.

TÍTOL 2
RÈGIM ORGÀNIC
CAPÍTOL 1: Estructura orgànica
ARTICLE 9. Classes d’òrgans
La Federació Catalana de Natació s’estructura mitjançant dos tipus d’òrgans:
1. Òrgans de govern
a) Assemblea general
b) Junta directiva
2. Òrgans complementaris
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a) Òrgans col·laboradors: òrgans tècnics i consultius
b) Òrgans de gestió: la direcció general
c) Òrgans jurisdiccionals: el/la jutge/ssa únic/a en primera instància i el comitè
d’apel·lació en segona instància.

CAPÍTOL 2: L’Assemblea general
ARTICLE 10. Concepte
L'Assemblea general és l'òrgan superior de govern de la Federació Catalana de
Natació, i els seus acords vàlidament adoptats són vinculants per a tots els seus membres
afiliats.
ARTICLE 11. Composició
1. La composició de l'Assemblea general serà la següent:
a) El/la president/a de la Federació Catalana de Natació.
b) Les entitats esportives afiliades, segons es regulen a l’article 72 d’aquests
estatuts.
La representació de les entitats afiliades a la Federació Catalana de Natació recau en
el/la president/a de L’entitat i en el cas d’impossibilitat manifesta per exercir la
representació en una Assemblea, 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 nom 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 representant de la secció esportiva sempre que consti
degudament inscrit en el Registre d’Entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
En el cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat del representant
de qualsevol entitat, podrà actuar en la seva representació la persona que l’acrediti
notarialment. En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de més
d’una entitat a l’Assemblea general.
c) Els representants dels estaments en els quals s’agrupen persones físiques:
esportistes, àrbitres i tècnics.
Els estaments estaran representats per quatre persones (dos representants
d’esportistes, un representant dels tècnics i un representants dels àrbitres), a elegir
d’entre els membres que formen el respectiu estament, essent el total dels quatre
representants inferior al 50% dels membres de l’Assemblea de la Federació.
Als efectes de poder integrar-se en l’estament corresponent, únicament tindran la
consideració d’esportistes, àrbitres o tècnics aquelles persones majors d’edat que,
en possessió de la llicència federativa en vigor preceptiva, hagin 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
d’eleccions.
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La Junta Directiva és l’òrgan competent per convocar eleccions per estaments i
determinarà el procediment electoral a seguir, d’acord amb els presents Estatuts. Els
membres representants s’han d’escollir per sufragi lliure, directe, presencial, igual i
secret entre tots els membres dels estaments, per un període de 4 anys.
El procediment electoral s’ha de regir per tot allò que es disposarà al Reglament
Electoral i, en tot allò no previst, es regirà pel que disposa l’article 31 i següents
d’aquests estatuts, en relació a l’elecció dels membres de la Junta Directiva.
ARTICLE 12. Drets de veu i vot
1. Per exercir el dret de vot, tots els clubs i d’altres entitats membres de l’assemblea,
com també els representants dels estaments de persones físiques, hauran de tenir una
antiguitat mínima d’afiliació a la federació d’un any i han 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. Tots els membres de
ple dret, que segons l’article anterior integren l’Assemblea general, tenen directament o a
través del seu representant legal, el dret de veu i vot a l’assemblea, que hauran d’exercir de
forma individual i sense possibilitat de delegació. Així mateix, els representants dels
estaments de persones físiques tampoc podran delegar la seva representació a les
Assemblees Generals.
Si algun dels representants dels estaments, un cop escollits, no reuneix els requisits
esmentats al paràgraf tercer de l’article 11.1.c) i perd la condició per la qual va ser escollit,
causarà baixa automàticament de l’Assemblea General.
Si causa baixa de l’Assemblea General el representant de l’estament d’àrbitres, la Junta
Directiva acordarà la convocatòria d’eleccions, d’acord amb el que disposa l’article anterior.
Si causa baixa de l’Assemblea General algun dels representants dels estaments
d’esportistes o de tècnics, serà substituït pel que el seguís en número de vots obtinguts a les
darreres eleccions.
2. Atenent el volum d’esportistes federats, s’estableix una ponderació de vot més
àmplia per a determinades entitats esportives afiliades a la Federació Catalana de Natació,
segons les llicències federatives anuals i temporals tramitades i expedides per la Federació
durant la temporada anterior, d’acord amb el paràmetres següents:
a) Els Clubs que hagin tramitat entre 1 i 50 llicències federatives anuals i temporals
tindran 1 vot addicional, és a dir, comptaran amb un TOTAL de 2 VOTS.
b)
Els Clubs que hagin tramitat entre 51 a 100 llicències federatives anuals i
temporals tindran 2 vots addicionals, és a dir, comptaran amb un TOTAL de 3 VOTS.
c)
Els Clubs que hagin tramitat més de 100 llicències federatives anuals i temporals
tindran 3 vots addicionals, és a dir, comptaran amb un TOTAL de 4 VOTS.
El recompte dels vots addicionals de cadascun dels clubs integrants de l’Assemblea
General, es realitzarà el darrer dia de la temporada finalitzada anterior i la xifra resultant
s’haurà de mantenir com a referència invariable per a totes les Assemblees Generals que se
celebrin durant la temporada següent.
Aquesta ponderació de vot no serà aplicable en el supòsit de l’elecció de membres de
la Junta Directiva i en el supòsit del vot de censura.
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ARTICLE 13. Dret de veu sense vot
Els membres de la Junta directiva, llevat el/la president/a de la Federació Catalana de
Natació, els/les delegats/des federatius/ves, el/la gerent, així com qualsevol altra persona
que, pels assumptes a tractar el/la president/a estimi convenient convidar-la, poden assistir
a l'Assemblea amb dret a veu però sense vot.
Igualment podran assistir-hi amb les mateixes condicions, els/les legals representants de les
entitats afiliades, que no gaudeixin de l’antiguitat d’afiliació o de participació en
competicions que fixa l’apartat 2 de l’article 11 d’aquests estatuts.
També podran assistir-hi en les mateixes condicions que els anteriors, és a dir, amb
dret a veu però sense vot, el/la President/a d'Honor de la Federació Catalana de Natació,
els/les seus/seves ex Presidents/es i altres membres d'Honor nomenats per la pròpia
Federació Catalana de Natació.
ARTICLE 14. Competències
Corresponen a l'Assemblea general les següents competències:
a) Aprovar la memòria de les activitats de l’exercici vençut.
b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic vençut.
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 convocatòria d’una nova
reunió d’assemblea.
e) Aprovar la convocatòria d’eleccions dels càrrecs 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 que, per cobrir les vacants,
hagués pogut fer aquella Junta directiva.
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 que
tinguin entrada al Registre de recepció de la Federació amb 15 dies d’anticipació a la
data de la seva celebració, per tal que es puguin afegir a l’ordre del dia per
procediment d’urgència.
i) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts i reglaments.
j) Aprovar el vot de censura.
k) Fixar el preu de les llicències.
l) Ratificar les propostes per a l'organització dels campionats que formuli la Junta
Directiva.
l) Elegir els/les interventors/es que han d’aprovar l’acte de la reunió.
m) Aprovar el vot de censura.
o) Establir el règim disciplinari.
p) Establir les quotes, tarifes arbitrals, taxes, drets i totes les aportacions econòmiques
dels seus membres.
q) Establir quotes extraordinàries o derrames.
r) Aprovar els acords que impliquin realitzar actes d’adquisició, venda o gravamen de
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béns mobles o immobles i prendre diners en préstec, els valors dels quals superi el
25% del pressupost anual de l’exercici, o el 25% del patrimoni que consti en balanç.
s) Proposar a la Secretaria General de l’Esport, per a la seva ratificació, la incorporació
o segregació d’alguna disciplina esportiva, o la fusió amb una altra federació.
t) Dissoldre la federació.
u) Nomenar els liquidadors de la Federació en cas de la seva dissolució.
v) Elegir, en consideració a mèrits excepcionals relacionats amb el servei per al progrés
de la natació, un President d’honor o altres membres igualment honorífics.
x) Conèixer i resoldre qualsevol altra qüestió que, segons aquests Estatuts, pertanyi a
la seva competència.
y) Resoldre qualsevol altre assumpte que figuri a l’ordre del dia de la reunió.
z) En general, totes les que necessitin, per la seva gran transcendència, l’aprovació de
l’assemblea general.
ARTICLE 15. Classes d’Assemblees generals
L’Assemblea general es pot convocar amb caràcter ordinari o extraordinari.
L'Assemblea ordinària és preceptiva i es convocarà anualment per conèixer i decidir
sobre les matèries a), b), c), d) i k) de l’anterior article.
S’han de dur a terme necessàriament en els 6 mesos naturals posteriors a la
finalització de l’exercici.
Són extraordinàries la resta d’assemblees generals que es convoquin.
ARTICLE 16. Convocatòria
La convocatòria de les assemblees ha de respectar les normes següents:
a) L'Assemblea es convocarà per acord de la Junta directiva, a iniciativa del president/a
de la Junta directiva, o a petició dels membres afiliats que representin un nombre no
inferior al 15% del total dels membres de l'Assemblea general, no podent passar, en
aquest últim cas més de 15 dies, des del dia en que la Junta directiva rebi la sol·licitud i
es realitzi la convocatòria.
b) En el cas de haver estat demanada la reunió de l’Assemblea i que no es procedís a
fer la convocatòria en el termini establert a l’apartat anterior d’aquest article, la
Secretaria General de l’Esport, prèvia petició de qualsevol dels signants de la sol·licitud,
o bé d’ofici, requerirà la Junta directiva, o si s’escau, la Comissió gestora, per tal que la
dugui a terme. Si no es convoca en el termini de 15 dies naturals, podrà ser convocada
directament per aquell organisme.
c) La convocatòria de les assemblees es farà pública amb trenta dies naturals
d'antelació a la data de celebració, mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres
que la integrin, on s’indicarà l’ordre del dia, així com el lloc, data i hora de la reunió. La
convocatòria també s’haurà d’anunciar com a mínim a una publicació diària d'àmbit
català i al web de la Federació Catalana de Natació.
d) La informació quant a les matèries que són objecte de l’Assemblea general s’haurà
de posar a disposició dels membres a la seu de la Federació i de les delegacions
territorials des de la convocatòria de l’assemblea general.
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ARTICLE 17. Constitució
Les Assemblees quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi
concorrin la majoria dels seus membres. En segona convocatòria, a celebrar mitja hora
després de la primera, serà vàlida siguin els que siguin els que hi assisteixin.
A totes les Assemblees es procedirà en primer lloc al recompte dels presents, resolent
el president les impugnacions o reclamacions que puguin formular els presents quant a la
seva inclusió o exclusió.
ARTICLE 18. Adopció d’acords
1. Les Assemblees adoptaran els acords per majoria simple de vots assistents, que
seran unipersonals per membre afiliat. Quan es tracti dels acords d’un vot de censura o
modificació d’estatuts, es requerirà una majoria de dos terços dels membres presents a
l'Assemblea i en cas de dissolució de la federació, ha de representar més del 50% dels
membres de ple dret.
2. Els acords de l'Assemblea no podran tenir caràcter retroactiu.
ARTICLE 19. Presidència de l’Assemblea
L’Assemblea serà presidida per una mesa integrada per la Junta directiva i actuarà de
secretari/a qui ho sigui de la mateixa Junta o qui el/la substitueixi, que ha d’estendre l’acta
corresponent.
El/La president/a, o qui el/la substitueixi, dirigirà els debats concedint o retirant la
paraula, fixarà el torns màxims d’intervencions, les votacions des del moment en que s'hagin
pronunciat tres membres integrants a favor i tres en contra, suspendrà la paraula,
amonestarà i en cas greu expulsarà de l'Assemblea a qui es comporti de forma irrespectuosa
envers els membres de la mesa o els altres membres, suspendrà la sessió, per temps
determinat, quan es produïssin circumstàncies que fessin impossible la realització o la
continuïtat de l'assemblea, havent de preveure i comunicar-ne la data de la represa, que
s'haurà de fer en termini no superior a 15 dies naturals, i aixecarà la sessió després de la
discussió de tots els assumptes de l'ordre del dia.
Les votacions es podran realitzar de paraula o mitjançant vot secret i per escrit, segons
ho determini la pròpia Assemblea per majoria simple d'assistents.
ARTICLE 20. Aprovació de l’acta
1. En acabar cada Assemblea, el seu Secretari/a, que serà igualment el/la Secretari/a
de la Federació Catalana de Natació o qui el/la substitueixi, redactarà l’acta, la qual es pot
aprovar a la mateixa reunió o bé en un termini màxim de 30 dies naturals per delegació de 2
interventors/es designats/des per la mateixa assemblea, els quals hauran de signar l’acta
juntament amb el/la President/a i el/la Secretari/a.
2. Es donarà compte de l'acta als membres de l'Assemblea i s'enviarà còpia a la
Secretaria General de l'Esport, en un termini màxim de 3 mesos des de la data d'aprovació.

CAPÍTOL 3: La Junta directiva
ARTICLE 21. Funcions
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La Junta directiva és l'òrgan de govern, gestió i administració de la Federació Catalana
de Natació i li correspon tota la competència no atribuïda especialment a l'Assemblea
general.
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.
Posseeix les facultats directiva i executiva, dins de l'àmbit de la seva demarcació,
interpretada, en cas de dubte, en el sentit dels Estatuts, Reglaments i acords de l'Assemblea i
els seus propis, complint-los i fent-los complir. No podrà adoptar resolucions contràries als
acords de l'Assemblea, i no s'excedirà en les seves facultats o en el compliment d'acords.
ARTICLE 22. Competències
A títol enunciatiu i no limitatiu, són competències de la Junta directiva les següents:
a) Fixar les dates de convocatòria de les reunions de l’Assemblea general, tant
ordinàries com extraordinàries, i l’ordre del dia corresponent.
b) Aprovar les memòries d’activitats realitzades i la liquidació de l’exercici econòmic
vençut amb el balanç i el compte de resultats, així com el pressupost i el pla general
d’actuació per a l’exercici següent, que cal sotmetre a la consideració de l’Assemblea
general.
c) Establir les quotes ordinàries i d’entrada dels membres afiliats, quan es tracti de
restablir-ne el valor.
d) Transmetre o vendre béns immobles i acordar o prendre diners en préstec quan el
seu valor no excedeixi del 25% del pressupost ordinari, o bé el 25% del patrimoni que
consti en balanç.
e) Nomenar i destituir els empleats de la Federació, fixant-ne els sous.
f)Aprovar l’admissió de les sol·licituds d’afiliació que consideri oportunes.
g) Organització dels campionats de Catalunya, així com d'aquells altres d'àmbit estatal
o internacional que hagi acceptat organitzar, com a resposta a sol·licitud, delegació o
cessió de competències per part de l’entitat competent i ratificació dels acords presos
per les comissions de la Federació encarregades d’aquestes funcions.
h) Elaboració del calendari oficial de competicions.
i) Constituir comitès o comissions de treball per a la realització de fins determinats o
tasques específiques.
j) Designar d’entre els seus membres i a proposta del president, les persones que han
de presidir els diferents òrgans de col·laboració de la Federació.
k) Nomenar els membres dels òrgans jurisdiccionals federatius.
l) Nomenar els delegats territorials.
m) Nomenar els substituts dels membres de la Junta directiva que hagin cessat o hagin
estat suspesos del seu mandat.
ARTICLE 23. Composició
1) La Junta Directiva de la Federació Catalana de Natació estarà formada per les
següents persones:
- Un/a President/a, que ho serà també de la Federació.
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- Un/a fins a un màxim de cinc Vicepresidents/es, a elecció del President.
- Un/a Secretari/a.
- Un/a Tresorer/a.
- El nombre de delegats territorials necessaris per cobrir els diferents àmbits
comarcals, sempre que no superin el 25% del total dels seus membres. Tindran el
càrrec de Vocal.
- El nombre de Vocals necessaris per totalitzar la Junta en un màxim de 26 membres.
2) Correspon al President/a la representació legal de la Federació Catalana de Natació.
Executarà els acords adoptats per l’Assemblea general i, si s’escau, per la Junta directiva:
presidirà i dirigirà les sessions que celebrin ambdós òrgans i decidirà, en cas d’empat, amb el
seu vot de qualitat. Distribuirà els càrrecs i tasques o treballs de la Directiva i utilitzarà el
dret de vot, si ho creu oportú. Adoptarà, provisionalment, les solucions que no puguin ser
retardades, donant-ne compte en la pròxima reunió. Autoritzarà amb la seva signatura,
mancomunadament amb el Tresorer o el Secretari, o persones delegades per la Junta, tots
els pagaments de la Federació Catalana de Natació.
3) Correspon als/a les Vicepresidents/es substituir al/a la President/a en totes les seves
funcions, en cas d'absència, malaltia, vacant o dimissió per raons particulars o professionals,
si s'escau.
La substitució es portarà a terme començant pel/per la Vicepresident/a primer/a, en cas
d'impossibilitat d'aquest/a el/la segon/a, o el/la tercer o tercera i finalment, si s’escau,
pel/per la quart/a. En cas d'impossibilitat dels/de les Vicepresidents/es, de substituir-lo/la ho
farà el membre de la Junta de més edat.
4) El/la Tresorer/a tindrà al seu càrrec la custòdia dels fons de la Federació Catalana de
Natació i per tant, vetllarà perquè es portin degudament les operacions de cobraments i
pagaments; revisarà tots els documents relatius al moviment dels fons, i formularà els
balanços que periòdicament presentarà a la Junta directiva i els que anualment calgui
establir.
5) El/la Secretari/a assistirà al President/a en totes les matèries que siguin
competència d'aquest, ocuparà la Secretaria de l'Assemblea general, de la Junta directiva i
de la Junta electoral, assistirà a les reunions que es realitzin i aixecarà les corresponents
actes dels acords que s'hi adoptin, custodiarà la documentació de la Federació Catalana de
Natació, lliurarà les certificacions que se sol·licitin amb el vist-i-plau del President/a i
s'encarregarà de totes aquelles altres missions que la Junta directiva acordi confiar-li.
6) Els/les vocals de la Junta, amb independència de les seves funcions, segons la
respectiva representació que ostentin, cooperaran amb els altres membres al govern general
de la Federació Catalana de Natació, exercint les tasques que els encomani el President/a o
la Junta directiva.
7) També seran membres de la Junta directiva i com a tal assistiran a les reunions amb
veu i vot, els delegats territorials.
8) Amb independència dels delegats territorials, la Junta directiva per al seu millor
funcionament, podrà atorgar a alguns dels seus membres la qualitat de representants d'un
àmbit comarcal determinat per aquells casos en que es consideri convenient, sense que
n’obtinguin la qualitat de delegats ni de representació territorials. Les funcions que se'ls
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atorguin hauran d'ésser aprovades per la Junta directiva i ratificar-les per acord de
l'Assemblea general.
9) Els càrrecs de la Junta directiva seran distribuïts pel President/a.
10) Tots els càrrecs són honorífics, però es pot establir una compensació econòmica a
favor d’algun dels membres de la Junta Directiva, sempre que s’acordi i es quantifiqui
expressament a l’Assemblea General. La compensació econòmica, que sempre serà limitada,
no es pot satisfer en cap cas amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la Federació
Catalana de Natació. A aquest efecte, la Federació informarà d’aquests acords de
l’Assemblea General a l’Administració Esportiva de la Generalitat.
ARTICLE 24. Convocatòria de les reunions
1) La convocatòria de les reunions és una atribució del president/a, qui la convocarà
amb una anticipació mínima de deu dies, mitjançant escrit adreçat a tots els seus membres,
tot acompanyant-hi l’ordre del dia sobre els assumptes a tractar.
2) La Junta directiva es reunirà obligatòriament amb caràcter ordinari en els casos
següents:
a) Després de les eleccions i nomenament dels seus membres per efectuar la presa de
possessió.
b) Abans de la celebració de l'Assemblea general, per debatre els temes de l'ordre del
dia i ponències.
c) Després de l'Assemblea per tractar dels acords presos en l'Assemblea general.
d) Quatre vegades més com a mínim durant l’any, amb caràcter trimestral.
3) Amb caràcter extraordinari el/la President/a podrà convocar la Junta directiva si ho
considera necessari i atesa la importància del tema a tractar.
4) El President tanmateix haurà de convocar la Junta directiva, quan sigui requerit per
una tercera part dels seus membres, tot indicant el tema a tractar. La convocatòria es
realitzarà dins els cinc dies següents a la petició i la celebració de la reunió en un termini no
superior a quinze dies des de la petició. En cas que no es convoqui dins del termini marcat,
pot convocar la reunió el membre de la junta directiva de més edat d’entre els sol·licitants.
5) La Junta directiva quedarà constituïda quan hi assisteixin, almenys, la meitat dels
membres que la composen. Els acords seran presos per majoria simple dels assistents. El vot
del President serà diriment en cas d’empat.
6) El Secretari aixecarà acta de totes les sessions on hi figuraran tots els acords. També
hi podrà constar, amb la seva explicació succintament, el vot emès contra una decisió o
acord quan el membre que hagi votat en contra així ho demani. L’acta la signaran el
Secretari i el President. De cada acta es remetrà una còpia als membres de la Junta Directiva.
ARTICLE 25. Junta directiva universal
S’entén vàlidament constituïda la Junta directiva, tot i que no hi hagi convocatòria
prèvia, si concorren tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat.
ARTICLE 26. Adopció d’acords urgents
1) Sempre que ho acceptin expressament tots els membres i quedi garantida en tot cas
l’autenticitat dels que intervenen en l’adopció de les decisions, la junta directiva pot adoptar
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els seus acords per coreu electrònic, fax, videoconferència i mitjans tècnics anàlegs. En
aquests supòsits, la corresponent acta es redacta junt amb els justificants de fax, correus
electrònics o suports corresponents.
2) Aquesta possibilitat és extensible a la resta d’òrgans complementaris de que disposi
la junta directiva.
ARTICLE 27. Requisits dels càrrecs de la Junta directiva
Per poder ser membre de la Junta directiva o candidat/a cal complir les condicions
següents:
- Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya.
- Ser major d’edat.
- Estar en ple ús dels drets civils.
- No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
- En cas de ser elegit president/a, cessar en activitats competitives de caràcter federat,
tècniques o directives en qualsevol de les disciplines de l’esport de la natació i en l’àmbit
territorial de la Federació Catalana de Natació.
- En cas de presentar-se a reelecció, cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de
presentació de candidatures.
ARTICLE 28. Delegació de funcions
1. La Junta directiva pot delegar algunes de les seves funcions en una comissió
executiva designada en el seu si.
2. El consell executiu està format pel President/a de la Federació Catalana de Natació,
els/les Vicepresidents/es, el/la Secretari/a i el/la Tresorer/a i és presidit pel President/a.
Podran assistir-hi, amb veu però sense vot, el/la Gerent, Directors/es, Tècnics/ques i la resta
de persones que, a jutjar pel President/a de la Junta, hagin d'estar presents en la reunió per
tenir interès en la bona marxa dels assumptes socials.
3. Són funcions del consell executiu:
a) Donar resposta immediata a tots aquells assumptes imprevistos i urgents que
sorgeixin i que no hagin estat tractats en Junta directiva.
b) Preparar les reunions de la Junta directiva i desenvolupar els acords que se
n’adoptin.
c) Controlar l'execució dels acords econòmics.
d) Dirigir les tasques de gestió i execució que hagin estat encomanades a la gerència de
la Federació Catalana de Natació.
e) Portar a terme totes aquelles tasques delegades per la Junta directiva de la
Federació Catalana de Natació, les quals hauran de ser aprovades per l’esmentat òrgan
de govern.

CAPÍTOL 4: La Comissió gestora
ARTICLE 29. Composició
En el cas que s’hagi de constituir la Comissió gestora, la seva composició ha de ser d’un
nombre de membres no inferior a 5 elegits d’entre els membres de l’assemblea, intentant
respectar sempre el principi de paritat.
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ARTICLE 30. Funcions
La Comissió gestora ha d’exercir totes les facultats d’administració que correspon a la
Junta directiva, d’acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves funcions i decisions al
manteniment de les activitats normals de la Federació i a la protecció dels seus interessos
durant el període transitori màxim de 3 mesos, en el qual ha de convocar i realitzar noves
eleccions.

TÍTOL 3
ELECCIÓ, CESSAMENT I PROVISIÓ DE VACANTS DE LA JUNTA DIRECTIVA. VOT
DE CENSURA
CAPÍTOL 1: Procediment electoral
ARTICLE 31. Elecció dels càrrecs de la Junta directiva
La Junta i el seu president són elegits per l’Assemblea general. Tots els seus càrrecs es
proveeixen per majoria de vots, mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret
entre tots els seus membres.
ARTICLE 32. Convocatòria
1) La convocatòria es farà mitjançant acord adoptat per l’Assemblea general de la
Federació, que haurà d’aprovar igualment el calendari, el reglament i el nomenament dels
membres de la Junta electoral.
2) L’ordre del dia recollirà les propostes del procediment que se seguirà per a l’elecció,
la del reglament i calendari electoral i de nomenament, acceptació de càrrecs i constitució
de la Junta electoral.
3) A la mateixa reunió d’Assemblea, s’haurà d’escollir per sorteig, d’entre tots els
membres presents que integren l’Assemblea general, els components de la Junta electoral,
que estarà integrada per 3 membres titulars i una llista àmplia de suplents.
4) L’acord de convocatòria d’eleccions, el calendari electoral, la composició del cens i el
nom dels membres de la Junta electoral, restaran publicats des del dia següent de l’acord
adoptat per l’Assemblea general, en el web de la Federació.
5) Tot això es notificarà també a cadascú dels membres de ple dret de la Federació,
s’anunciarà en un diari de gran difusió de Catalunya i es comunicarà a la Secretaria General
de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
ARTICLE 33. Junta electoral
1) Incompatibilitats. Els 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
el tercer grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la
de membre de la Junta directiva o Comissió gestora.
2) Suplències.
a) Per incompatibilitats.- En cas de produir-se qualsevol incompatibilitat de l’article
anterior, o concorre en la persona electa alguna circumstància que la impossibiliti
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d’exercir el càrrec, ha de ser substituïda pels suplents elegits.
b) Per negació.- Si els elegits com a titulars o suplents per compondre la Junta electoral
es neguessin a prendre possessió o exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui
constituir aquest òrgan electoral, han de ser substituïts pels membres que designi a
aquests efectes la Junta directiva de la Federació o si s’escau, la Comissió gestora.
3) Possessió de càrrecs. Els components de la Junta electoral han de prendre possessió
del càrrec i constituir-la formalment en el termini fitxat per l’Assemblea general en l’acord
de convocatòria. En l’acta de constitució han d’elegir el/la President/a. Actuarà com a
Secretari/a, amb veu però sense vot, qui ho sigui de la Junta directiva, o la persona a qui
delegui, que aixecarà acta de totes les reunions i dels acords que prengui la Junta electoral,
amb el vistiplau del/de la President/a. El mandat i les funcions encomanades s’han de
mantenir fins a l’acabament del procés electoral.
4) Funcions.- 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) Facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures formalment
proclamades que així ho sol·licitin.
e) 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.
f)) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que
s’estableixin legalment.
g) En general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració
d’eleccions i els seus resultats.
5) Reclamacions i recursos
a) Totes les reclamacions davant la Junta electoral s’han de presentar en un termini
màxim de tres dies hàbils després que s’hagi adoptar l’acord objecte d’impugnació. La
resolució de la Junta electoral, que és executiva, s’ha de dictar dins els tres dies hàbils
següents.
b) Contra els acords de la Junta electoral es pot interposar recurs davant el Tribunal
Català de l’Esport, dins el termini dels tres dies hàbils posteriors a la seva notificació. La
resolució d’aquest Tribunal, posarà fia a la via administrativa.
ARTICLE 34. Període electoral
1) Amb l’acord assembleari de l’article 32 d’aquests Estatuts, comença el període
electoral i en la data assenyalada en el calendari aprovat es convocaran a tots els membres
de ple dret de l’Assemblea general de la federació per tal de procedir a l’elecció dels
membres de la Junta directiva.
2) Entre el dia que es prengui l’acord de convocatòria d’eleccions i el dia de la
celebració h de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.
ARTICLE 35. Candidatures
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1) Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades i
només 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, al 10% del total
de vots de l’assemblea general. Cada assembleista podrà donar suport mitjançant un aval, a
una o més candidatures.
2) La presentació de candidatures haurà de fer-se mitjançant escrit dirigit al
President/a de la Junta electoral i adreçat al domicili de la Federació, en el qual hi constarà la
llista de tots els candidats, que no podrà ser inferior als 2/3 dels càrrecs elegibles,
encapçalada per qui es presenti com a President/a i signada per tots ells, en prova de
conformitat, procurant-t’hi reflectir una presència equilibrada de dones i homes.
3) Cap persona no podrà formar part de més d’una candidatura ni podrà ser admesa
cap candidatura en que hi figurin candidats que no reuneixin les condicions d’elegibilitat
establertes en aquests Estatuts, o que siguin membres de la Junta directiva de la Federació,
o si s’escau, de la Comissió gestora, si abans de l’inici del termini de presentació de
candidatures no haguessin renunciat al seu càrrec.
4) Les candidatures acceptades definitivament es faran públiques amb la deguda
antelació a la data d'elecció.
5) La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada
guanyadora.
6) En cas d'empat en la votació, se celebrarà una nova votació entre les candidatures
empatades el setè dia següent al mateix lloc i hora i en iguals condicions.
7) En el supòsit de presentar-se una sola candidatura vàlida o si només es declara
vàlida una de les presentades, no es realitzarà l’acte de les votacions i la Junta electoral
proclamarà els membres de la candidatura, membres de la Junta directiva.
8) Si no es presentés cap candidatura o no fossin admeses cap de les presentades, la
Junta Electoral i, si s’escau, els membres de la Junta directiva que no hagin cessat,
constituiran una Comissió gestora, amb l’únic objectiu d’administrar la Federació Catalana
de Natació i convocar i realitzar noves eleccions, en un termini màxim de tres mesos.
Actuarà de President/a el/la membre de major edat.
9) Si s’haguessin presentat i acceptat més d’una candidatura, al lloc, data i hora fixada
en l’acord de convocatòria, es procedirà a l’acte electoral. En aquest acte només podran
votar les persones que segons es determina en aquests Estatuts, acreditin la representació
legal dels membres que constitueixin l’Assemblea general de la Federació, així com el seu
president/a o la persona que legalment el substitueixi.
10) Les eleccions seran controlades per la Junta electoral, a qui se li ha de comunicar
immediatament qualsevol incidència que es pugui produir en els col·legis electorals i, si
s’escau, també les supervisen els interventors designats pels candidats o pels representants
facilitats per la Secretaria General de l’Esport, o per la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya. Aquests interventors i representants poden supervisar igualment l’acta de les
votacions de tots i cadascun dels col·legis electorals on se celebri l’elecció. En cap cas seran
admesos els vots per correu ni per delegació.
11) L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emetrà la Junta electoral,
s’ha de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a les
candidatures presentades, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya i a
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la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
12) Un cop escollits el/la President/a i la nova Junta directiva, el/la President/a
distribuirà els càrrecs entre els membres de la candidatura. També segons les conveniències
o necessitats de la Federació Catalana de Natació, proposarà a la Junta la designació de
membres assessors sense vot, d’aquelles persones que per la seva personalitat o
coneixements professionals puguin ser d'utilitat al desenvolupament de la natació i altres
disciplines relacionades amb ella.
ARTICLE 36. Aspirants
1. Si un membre de la Junta directiva o, si s’escau, de la Comissió gestora, es vol
presentar com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la dimissió i cessar en el càrrec
abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures.
2. En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la junta directiva dimiteixin per
presentar-se com a candidats a les eleccions, cal procedir tal com disposa l’article 35.8
d’aquests Estatuts.
3. Per incorporar-se com a membre a la nova Junta directiva posteriorment a la seva
elecció i durant la primera meitat del seu mandat, s’haurà d’haver dimitit abans del termini
de presentació de candidatures.
ARTICLE 37. Mandat dels membres de les Juntes directives
1. La durada del mandat dels membres de la Junta directiva de la Federació Catalana
de Natació és de 4 anys, essent limitada la seva re elegibilitat a dos nous mandats, només
per a la figura del President. Tota la resta de càrrecs són reelegibles sense limitació
temporal.
2. La persona que s’esculli com a president o presidenta de la Federació haurà de
cessar en tot tipus d’activitats competitives oficials de caràcter federat en l’àmbit territorial
de la Federació Catalana de Natació.

CAPÍTOL 2: Cessament i provisió de vacants
ARTICLE 38. Cessament de la Junta directiva i dels seus membres
1) El cessament de la Junta directiva es produeix per les següents causes:
a) Per l'acabament del mandat natural pel qual van ser elegits.
b) Per dimissió, incapacitat, inhabilitació, separació o defunció de més del 50%
dels membres.
c) Per aprovació d'un vot de censura.
2) Els membres de la Junta directiva han de cessar individualment per les mateixes
causes que les assenyalades a l’apartat anterior.
ARTICLE 39. Suspensió temporal de funcions dels membres de la Junta directiva
La suspensió temporal de les funcions dels membres de la Junta directiva es produeix
per les següents causes:
a) Per sol·licitud de l’interessat quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i així
ho aprovi la Junta directiva.
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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 disciplinària executiva.
d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada, a les reunions de la
Junta directiva.
ARTICLE 40. Provisió de vacants
1) Per la provisió de vacants, s’han de tenir en compte els criteris següents:
a) En cas de que es produeixi alguna vacant en la Junta directiva, ja sigui per no haverse proveït la totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió d'alguns dels seus
membres, quan les vacants afectin menys de la meitat del membres de la Junta,
excepte el/la President/a, aquest/a proveirà el càrrecs corresponents per cooptació de
manera transitòria fins que sigui ratificada la decisió en la primera Assemblea General
que se celebri.
b) En cas que la vacant afecti també el President/a, correspon als membres no afectats
la designació per cooptació, decisió que també s’ha de ratificar durant la següent
Assemblea general que celebri la Federació.
c) Si la vacant només afecta el President/a, aquest/a serà substituït/da pels/per
les vicepresidents/es primer/a, segon/a, tercer/a i quart/quarta, si s’escau, o pel
membre de la Junta de més edat.
d) Si les vacants afecten més de la meitat dels components de la Junta Directiva,
incloent-hi el/la President/a, l’Assemblea General ha d’escollir una Comissió Gestora
amb l’objecte d’administrar transitòriament la Federació i convocar i realitzar noves
eleccions en un termini màxim de tres mesos. En aquest supòsit, la composició de la
Comissió Gestora serà d’un nombre de membres no inferior a 5, que s’elegiran d’entre
els membres de l’Assemblea.
e) En cas que les vacants afectin més de la meitat dels membres de la Junta, però no
al/a la President/a, aquest/a juntament amb els membres restants es constituiran en
Comissió Gestora amb el mateix objecte de l’apartat anterior.
2) Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-los, ho
seran només durant el temps que resti de mandat en el càrrec i sense que la designació
alteri el temps natural del mandat.
3) En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució
d’un membre amb el mandat temporalment suspès, 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 substituït.

CAPÍTOL 3. El vot de censura
ARTICLE 41. Sol·licitud
1. Per poder sol·licitar un vot de censura contra el/la president/a de la Federació
Catalana de Natació, contra la totalitat de la Junta directiva o contra qualsevol dels seus
membres, caldrà sol·licitar-ho per la majoria dels membres de la Junta a través d’un escrit
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motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels sol·licitants o bé,
com a mínim, pel 15% dels membres de l’assemblea general.
2. Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant la secretaria de la
Federació Catalana de Natació, caldrà constituir, dins del termini dels 10 dies següents, una
mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta directiva que en surtin designats, els
2 primers signants de la sol·licitud i 1 delegat/a que designi la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya, que serà el/la president/a. Seran funcions de la mesa, entre
d’altres, comprovar l’adequació de la sol·licitud i controlar el desenvolupament de
l’Assemblea i l’acte de la votació, així com resoldre tots els incidents i reclamacions que s’hi
puguin produir.
3. Després que la mesa comprovi l’adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats
en el primer punt i dins del termini màxim de 5 dies naturals, la junta directiva haurà de
convocar l’Assemblea general, de manera que tingui lloc en un termini no inferior a 10 dies
naturals ni superior a 20, a comptar des del dia següent de la convocatòria, amb la finalitat
de dur a terme l’acte de votació, prèviament al qual han de tenir veu els representants dels
sol·licitants del vot de censura i els censurats.
4. L’Assemblea general i l’acte de votació s’hauran de controlar des de la mesa
esmentada al punt 2 d’aquest article, que haurà de resoldre tots els incidents i les
reclamacions que es puguin produir, tot tenint en compte que els seus acords seran
immediatament executius i sense que la votació s’interrompi ni es pugui suspendre per
aquesta raó. Un cop finalitzada la votació, la mesa haurà de disposar de l’escrutini i del
recompte de vots. Contra la resolució final de la mesa es poden interposar els recursos
procedents.
5. El vot de censura només es podrà acordar per votació favorable dels 2/3 dels
membres de l’Assemblea general presents que hagin exercit el dret a vot.
6. Un cop acordat el vot de censura, el/la president/a, la Junta directiva o els membres
a qui afecti, hauran de cessar automàticament i caldrà aplicar el règim de transició previst en
aquests Estatuts.
7. En cas que la Junta directiva no nomenés els membres de la mesa o no convoqués
l’Assemblea general, la Secretaria General de l’Esport, a petició dels 2 primers signants de la
sol·licitud, podrà requerir la junta directiva que ho dugui a terme. Si es fa cas omís d’aquest
requeriment, la Secretaria General de l’Esport haurà de nomenar discrecionalment els
membres de la mesa que faltin o, si s’escau, convocarà directament l’Assemblea general
amb la finalitat de dur a terme l’acte de votació, sens perjudici de les responsabilitats
disciplinàries que calgui aplicar.
8. En el supòsit que un vot de censura no prosperi, no es podrà plantejar un nou vot
fins que transcorri un termini de 2 anys des de la realització de l’Assemblea general en què
s’hagi rebutjat.
9. El vot de censura que es presenti contra el/la President/a o la Junta directiva, ha
d’incloure la proposta de designació d’una nova Junta directiva.
10. En cas que s’hagi de procedir a la convocatòria de noves eleccions, es procedirà de
la forma establerta estatutàriament.
11. No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin 6 mesos des de
l’elecció d’una nova Junta directiva.

ESTATUTS FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ. JUNY 2019

19

TÍTOL 4
ÒRGANS COL·LABORADORS I DE GESTIÓ
CAPÍTOL 1: Òrgans col·laboradors: tècnics i consultius
ARTICLE 42. Definició i estructura
1) Per a la execució de les finalitats federatives i per al millor desenvolupament de les
seves funcions de govern, la Federació Catalana de Natació, s’organitza a través de diferents
òrgans de col·laboració amb estructura de comitè o comissió.
2) L’estructura organitzativa de cadascun d’aquests òrgans, com també les funcions
que se’ls atorguin i les competències que, si s’escau, se’ls hi deleguin, hauran d’aprovar-les
la Junta directiva i ratificar-les per acord l’Assemblea general.
3) Tots aquests òrgans, excepte el comitè d’àrbitres, seran presidits pel membre de la
Junta directiva de la Federació Catalana de Natació, que aquesta mateixa Junta nomeni, a
proposta del President/a de la Federació i respectant en tot cas el principi de paritat.
4) El/la President/a del comitè d’àrbitres serà un/a membre del propi comitè,
escollit/da per la Junta directiva de la Federació Catalana de Natació, d’entre una llista que
proposi el col·lectiu.
ARTICLE 43. Comitè d’Àrbitres i Jutges
1) Definició. El Comitè d'Àrbitres i Jutges, és un òrgan tècnic dins de l'esport de la
natació. Depèn de la Junta directiva de la Federació i es regeix pels reglaments i estatuts de
Federació Catalana de Natació i els reglaments tècnics de la FINA. Agrupa tots els membres
de l’organització arbitral i té la capacitat i l'autoritat que li faculten aquests estatuts per
intervenir i jutjar tota mena de competicions i proves, concursos i partits, de les diferents
disciplines esportives que desenvolupi la Federació Catalana de Natació, dins del seu àmbit
territorial.
2) Funcions
a) Proposar a la Junta directiva de la Federació Catalana de Natació els criteris i la
normativa de qualificació, classificació i designació dels àrbitres o dels jutges
en les competicions federades.
b) Arbitrar i controlar específicament el desenvolupament de les competicions
federades incloses en el calendari oficial de la Federació Catalana de Natació, d'acord
amb les normes establertes reglamentàriament.
c) Complir i fer complir les regles de joc i, si s'escau, les normes reglamentàries
establertes per les diferents competicions adoptant els acords pertinents en aquest
sentit.
d) Vetllar, sota la coordinació de l'escola de formació, per la formació i l’actualització
permanent de tots els seus membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i portant
a terme les proves adients per al seu manteniment físic i tècnic amb la finalitat
d'aconseguir un nivell òptim de coneixements i preparació.
e) Establir les diferents categories o nivells que calguin, d'acord amb la normativa
aprovada per la Federació Catalana de Natació i la legislació vigent que en sigui
d’aplicació.
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f) Proposar l'homologació de les marques, registres o els rècords de Catalunya de les
especialitats i proves que corresponguin.
g) Proposar les taxes per a l’actuació dels àrbitres o jutges, que es decidiran per acord
de la Junta directiva de la Federació Catalana de Natació i seran ratificades per la seva
Assemblea general.
h) En general, totes les funcions que la Junta directiva de la Federació Catalana de
Natació cregui escaient atorgar-li.
ARTICLE 44. Comitès esportius
1) Disciplines esportives. Els comitès de natació i aigües obertes, waterpolo, salts i
natació artística, són òrgans esportius col·laboradors formats per tècnics i experts en les
diferents disciplines esportives.
2) Funcions.
a) Proposar el programa d’activitats i de competicions de les seleccions catalanes de
les diferents disciplines de la Federació, així com la designació dels seleccionadors que
s’hagin de fer càrrec del pla de preparació de les seleccions.
b) Estudiar els reglaments per a l’organització de les competicions, proposant-ne la
modificació, quan escaigui, tenint en compte les directrius de les federacions
internacionals sobre les diferents disciplines esportives.
c) Proposar els programes de les competicions a la Junta directiva per a la seva
aprovació i fer els informes sobre les propostes de programació de competicions i
activitats de la Federació.
d) Assessorar la Federació i els seus òrgans, en aquells aspectes que creguin oportú o
que siguin requerits a fer-ho.
e) Fer-se càrrec d’aquelles altres qüestions que la Junta directiva cregui oportú
encarregar-li.
f) En general, fomentar la pràctica de la respectiva disciplina, estudiant propostes per a
millorar-la, exercint també el control necessari de les activitat efectuades.
ARTICLE 45. Comitè de Rècords i Estadístiques
El comitè de Rècords i Estadístiques, recopila anualment les llistes dels millors
nedadors de l’any i porta el control necessari de l’homologació dels rècords.
ARTICLE 46. Comitè de Recompenses
El Comitè de recompenses, determina els premis honorífics que s'hauran de concedir a
fi d'estimular tot aquell/a que més es distingeixi en la seva tasca, tant si són esportistes en
actiu, àrbitres, directius, entrenadors, persones que tinguin autoritat o particulars que
s'hagin distingit com a protectors de la natació: periodistes, fotògrafs, clubs o bé organismes,
oficials o no.
ARTICLE 47. Comissió de control
La Comissió de control té com a funció conèixer i resoldre, com a via prèvia a la
jurisdiccional, sobre totes aquelles incidències que es derivin de l'aplicació dels diferents
reglaments.
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ARTICLE 47bis. Òrgans interns de seguiment del protocol per a la prevenció, la detecció,
l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual, discriminació per raó del sexe i
de l’orientació sexual.
A efectes de prevenir, controlar, avaluar i resoldre les situacions d’assajament sexual,
discriminació per raó de sexe o orientació sexual, la Junta Directiva de la Federació Catalana
de Natació designarà:
Delegat/a per la prevenció la detecció, l’actuació i la resolució de situacions
d’assetjament sexual, discriminació per raó del sexe i de l’orientació sexual, que serà la
persona encarregada d’atendre les queixes i/o denuncies i iniciar els procediments
previstos al protocol.
Comissió per la prevenció la detecció, l’actuació i la resolució de situacions
d’assetjament sexual, discriminació per raó del sexe i de l’orientació sexual: Aquesta
comissió estarà formada per un mínim de 3 membres d’entre els quals hi haurà,
preferentment, un membre (com a mínim) de la Junta Directiva i un membre amb
coneixements en Dret, Medicina o Psicologia. D’entre els membres de la Comissió
s’escollirà un President/a, qui dirigirà les reunions, i un Secretari/a, tots assistits per un
membre del personal administratiu de la Federació i amb la presencia d’un membre de
l’assessoria jurídica de la Federació. La Comissió s’encarregarà de resoldre els
procediments, i elaborar un informe anual per tal d’assegurar l’eficàcia del protocol,
així com dissenyar i efectuar les actuacions preventives assenyalades al punt 4 de
l’esmentat protocol.
ARTICLE 48. Assessoria mèdica.
L’assessoria mèdica, estarà a càrrec d'un/a Doctor/a especialista en medicina
esportiva, el qual tindrà cura de l'examen i vigilància periòdica dels nedadors seleccionats en
la comunitat i d'aquells altres que pugui interessar a la Federació Catalana de Natació.

CAPÍTOL 2: ÒRGANS DE GESTIÓ
ARTICLE 49. La Direcció General
La Direcció general està formada per un/a Gerent i un/a Director/a Esportiu/va.
ARTICLE 50. El/la Gerent
És l’encarregat/da de desenvolupar les tasques de la Federació Catalana de Natació,
que l’encomani o faculti la Junta directiva, el Comitè executiu, o bé el President/a. El càrrec
el nomenarà la Junta directiva, a proposta del President/a. Aquest càrrec és remunerat i té a
tots els efectes legals la consideració pròpia de personal d’alta direcció.
ARTICLE 51. El/la Director/a Esportiu/va
S’encarrega de dirigir i coordinar totes les activitats corresponents a les disciplines
esportives que organitzi la Federació. El càrrec el nomenarà la Junta directiva de la FCN., a
proposta del President/a. La relació laboral entre la Federació i el/la Director/a Esportiu/va
s’ha de formalitzar a través d’un contracte d’alta direcció.
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CAPÍTOL 3. ÒRGANS JURISDICCIONALS
ARTICLE 52. Àmbit territorial
La Federació Catalana de Natació té plena jurisdicció en tot l’àmbit territorial de
Catalunya.
ARTICLE 53. Àmbit personal
a) La jurisdicció de la FCN pel que fa a l’àmbit personal, sotmet tots els seus directius,
els àrbitres amb llicència federativa en vigor, les entitats afiliades i els seus directius,
entrenadors, delegats i esportistes.
b) La concessió d’una llicència federativa amb la prèvia signatura de la sol·licitud, per
qualsevol persona sotmesa a la disciplina de la Federació Catalana de Natació, implica
que accepta i assumeix lliurement, la publicitat i la comunicació pública que puguin
precisar les diferents fases de la tramitació i la resolució d’un expedient sancionador.
A efectes del compliment del present article, aquesta publicació no comportarà una
divulgació general i pública de les dades de les persones físiques que hagin estat
sancionades, sinó que la publicitat es limitarà a aquells qui necessitin conèixer la sanció per
fer-la efectiva, i als restants participants en la competició.
Així mateix, es garantirà l’anonimat de la resta de dades que es refereixin a qui no hagi
estat objecte de sanció.
ARTICLE 54. Àmbit material
La jurisdicció de la FCN quant a l’àmbit material, s’estén als àmbits competitiu,
disciplinari i electoral.
La potestat jurisdiccional de la Federació Catalana de Natació confereix als òrgans
federatius competents la facultat de conèixer i resoldre les qüestions de naturalesa
competitiva que es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport de la
natació.
En l’àmbit disciplinari, s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc comeses
en un partit o prova, les infraccions de la conducta esportiva que vulnerin el que disposen les
normes específiques de disciplina, desenvolupades en els propis Reglaments federatius,
siguin o no comeses durant el transcurs d’un partit o prova i les infraccions de les normes de
conducta associativa que incompleixin les prescripcions reglamentàries, la qual cosa
confereix al òrgans federatius competents la facultat conèixer, jutjar i si s’escau, sancionar
les conductes de les persones o entitats sotmeses a la jurisdicció de la FCN.
Quant a l’àmbit electoral, s’estén a conèixer i resoldre les qüestions que pugin sorgir
en els processos electorals dels clubs o associacions esportius i de la pròpia Federació i en
general, al coneixement i resolució de totes les qüestions, diferències o incidents que es
puguin suscitar entre la Federació Catalana de Natació i totes aquelles persones sotmeses a
la seva disciplina esportiva o associativa.
ARTICLE 55. Òrgans jurisdiccionals de la FCN
1. L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari, competitiu i
en els procediments electorals, correspon:
a) Als jutges o àrbitres, durant el desenvolupament del joc, la prova o la competició,
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amb subjecció a les regles, tècniques i organitzatives, establertes en les disposicions de
cada disciplina esportiva o a les específiques aprovades per a la competició de què es
tracti .
b) Al Comitè de competició i Disciplina Esportiva.
c) Al Comitè d’Apel·lació.
2. El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva és un òrgan unipersonal que té com a
tasca primordial conèixer i resoldre, en primera instància, aquelles qüestions de naturalesa
competitiva que es plantegin en relació a qualsevol de les disciplines regulades en els
presents Estatuts, així com les infraccions de les regles del joc, prova o competició, de la
conducta esportiva o associativa, i en definitiva, de les infraccions previstes
reglamentàriament per la Federació Catalana de Natació.
La seva titularitat correspon a un/a Jutge/ssa únic/a, designat/da per la Junta directiva
a proposta del President/a. El/la Jutge/ssa únic/a cal que sigui llicenciat/da en dret amb
experiència en matèria jurídica-esportiva. Serà assistit/da per un/a secretari/a amb veu i
sense vot. El seu mandat, s’ajustarà al de la Junta que l’hagi nomenat, sense perjudici de
poder ser novament designat/a indefinidament.
Els acords del/a Jutge/ssa únic/a podran ser recorreguts en segona instància davant el
Comitè d’Apel·lació.
3. El Comitè d’Apel·lació és un òrgan col·legiat que té com a funció pròpia resoldre en
segona instància els recursos interposats contra els acords del/a Jutge/ssa únic/a, contra els
acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels
clubs afiliats i contra les decisions dictades pels òrgans electorals de les entitats federades.
El Comitè d’Apel·lació estarà format per un/a president/a, un/a secretari/a i tres
vocals, un/a dels quals haurà de ser llicenciat/da en dret. Seran designats per la Junta
directiva.
Els acords del Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via federativa i contra ells es podran
formular els recursos previstos en cada cas pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel
qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.
El mandat dels membres del Comitè d’Apel·lació, s’ajustarà al de la Junta que els hagi
nomenat, sense perjudici de poder ser novament designats indefinidament.
ARTICLE 56. Règim jurídic
1. Essent la Federació Catalana de Natació una associació de clubs i entitats esportives,
tots aquests estan obligats a sotmetre's a l'autoritat dels organismes federatius dels quals
depenen, acatant totes les seves decisions i complint el que s'ordena en els seus Estatuts i
Reglaments, utilitzant contra aquelles decisions, o bé per impugnar aquestes, els
procediments i recursos establerts en cada cas en aquests Estatuts i reglaments que els
desenvolupen i en les normes superiors.
2. Correspon a la Federació Catalana de Natació exercir la potestat en matèria
disciplinària, que exercirà sobre les persones jurídiques que hi estiguin afiliades o adherides,
i sobre els tècnics, directius i esportistes que en depenguin, així com sobre jutges i àrbitres,
els components de la mateixa estructura federativa i, en general, pel que fa a totes les
persones i entitats que estan federades i desenvolupen l'activitat esportiva en l'àmbit
d'actuació de la Federació Catalana de Natació.
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3. La Federació Catalana de Natació aplicarà les seves normes i reglaments sens
perjudici dels recursos que sigui adequat interposar.
4. En tot cas, els afectats per resolucions de la Federació Catalana de Natació podran
recórrer davant l'òrgan competent de la Generalitat, o davant l'autoritat judicial, si s'escau,
d'acord amb el previst en la legislació vigent.
5. Les decisions i acords de la Federació Catalana de Natació i dels altres òrgans que en
depenguin, obliguen des de la seva notificació a l'interessat, o des de la difusió pública en
forma adequada.
6. Les infraccions o incidents promoguts pels subjectes sotmesos a la disciplina
esportiva o associativa de la Federació Catalana de Natació seran sancionats pels òrgans
jurisdiccionals competents i d'acord amb el procediment jurisdiccional corresponent, tenint
en compte el seu caràcter lleu, greu o molt greu, i els hi serà d’aplicació el pertinent règim
de sancions i recursos, segons estigui previst reglamentàriament i d'acord amb el que es
disposa en el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei
de l’esport.
7. Els litigis i controvèrsies derivats de decisions, actes o resolucions de la Federació
Catalana de Natació sobre matèries de lliure disposició d’acord a dret, seran sotmesos de
forma exclusiva a l’arbitratge del Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya (TAEC), que
resoldrà la controvèrsia amb subjecció als seus estatuts, el reglament de procediment i la
normativa vigent aplicable, renunciant les parts al seu propi fur. La sol·licitud d’arbitratge
davant el TAEC resta subjecta a prescripció i caducitat d’acord als terminis i condicions que
correspongui a cada acció segons l’ordenament jurídic general.
8. Per a tot allò que no estigui expressament previst en aquests Estatuts, o en els
Reglaments que el desenvolupen, caldrà atendre la normativa vigent en matèria esportiva.

TÍTOL 5
ESTRUCTURA TERRITORIAL
CAPÍTOL 1: Organització territorial
ARTICLE 57. Estructura
La Federació Catalana de Natació s'estructura territorialment a través de quatre
delegacions corresponents a les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
ARTICLE 58. Les delegacions
Els/les delegats/des territorials seran designats/des per la Junta directiva de la
Federació Catalana de Natació. El seu nomenament s’ha de ratificar en la primera Assemblea
general que se celebri després del nomenament.
ARTICLE 59. Funcions
El/la delegat/da territorial desenvoluparà les funcions següents:
a) La promoció, organització i control de les activitats pròpies de la natació en els seu
àmbit geogràfic específic.
b) Representar, en nom de la Federació Catalana de Natació, els clubs o les
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associacions i les agrupacions esportives del seu àmbit, davant les autoritats i els
organismes oficials de la demarcació.
c) Tutelar les proves i competicions dins el seu àmbit geogràfic que siguin més
convenients per a la millora de la natació, i encarregar-se d'aquelles que siguin
organitzades pels clubs o les entitats federades i de les que els pugui delegar la
mateixa Federació Catalana de Natació.
d) Divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els
reglaments esportius i associatius de la Federació Catalana de Natació per part dels
clubs, entitats esportives, esportistes, jutges i tècnics, directius i altres representacions
dins el seu àmbit geogràfic.
e) Formular les propostes o iniciatives que creguin escaients a la Federació Catalana de
Natació per a promoure o fomentar les activitats de les modalitats o disciplines
esportives que practiquin.
f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit en els assumptes referents
a les activitats de la natació.
g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació Catalana de Natació.
ARTICLE 60. Deures
Els/les delegats/des territorials informaran la Federació Catalana de Natació de les
seves activitats i iniciatives, complint i executant les disposicions i normes dictades per
aquesta Federació, en el seu àmbit territorial d'actuació.
ARTICLE 61. Pressupostos
Les delegacions territorials estaran sotmeses al règim pressupostari de la Federació
Catalana de Natació. Remetran la Federació el projecte de pressupost de l’exercici, el qual
serà aprovat per la Junta directiva i la liquidació del pressupost anterior, amb la
documentació comprovadora escaient, en els períodes que prèviament s’estableixin, a fi que
sigui aprovat igualment per la Junta directiva de la Federació.

TÍTOL 6
RÈGIM ECONÒMIC, PATRIMONIAL I DOCUMENTAL
CAPÍTOL 1: Règim econòmic i patrimonial
ARTICLE 62. Pressupost i patrimoni
La Federació Catalana de Natació està sotmesa al règim de Pressupost i patrimoni
propi, aplicant les normes econòmiques que estableixen la legislació vigent esportiva i les
normes comptables del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial vigents en cada
moment.
Article 63. Exercici econòmic
L’exercici econòmic començarà el dia primer de gener de cada any natural i finalitzarà
el 31 de desembre del mateix any.
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ARTICLE 64. Recursos propis
Constituiran els recursos de la Federació Catalana de Natació:
a) Ingressos escaients de competicions organitzades.
b) Ingressos per serveis prestats, permisos, llicències i d’altres.
c) Les multes que imposi.
d) Les subvencions ordinàries i extraordinàries que pertoquin i els donatius que es
puguin rebre.
e) Les quotes dels clubs de natació i de totes les entitats que tinguin secció adherida.
f) Qualsevol altre ingrés que pogués aconseguir per mitjans lícits (préstec, crèdit,
publicitat, rendes, interessos, vendes d’actius, etc.)
g) Tots els altres recursos que s'obtinguin d'acord amb disposicions superiors.
ARTICLE 65. Comptes anuals
La Junta directiva formularà, dins dels tres primers mesos de l'exercici, els seus
comptes anuals, els quals comprendran el balanç, el compte d'ingressos i despeses, el
pressupost per l'exercici i la memòria, d'acord amb el que estableix la legislació vigent.
Els comptes anuals i els pressupostos restaran al domicili social de la Federació un
mínim de 15 dies abans de la celebració de l'Assemblea, per a que totes les persones o
entitats amb dret a vot en puguin disposar i demanar-ne una còpia si així ho desitgen, que
s’haurà de lliurar abans de la celebració de l’Assemblea general.
ARTICLE 66. Revisió de comptes
Els comptes anuals seran revisats per un auditor de comptes i se'n donarà còpia a la
Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'informe de
l'auditor, dins dels sis primers mesos següents a cada exercici i sempre 15 dies abans de la
celebració de l'Assemblea.
ARTICLE 67. Disposició i gravàmens
1. La Junta directiva de la Federació té les facultats de disposició econòmica, dins dels
límits previstos en el seu pressupost, però podrà acordar el traspàs de partides mitjançant
acord que consti en acta.
2. Quan la Federació Catalana de Natació decideixi transmetre o vendre béns o
immobles o prendre diners a préstec per una quantia superior a l'import del 25% del
pressupost anual dins l'exercici o el 25% del patrimoni que consti en balanç, a més de l'acord
de l'Assemblea també caldrà un informe favorable de la Secretaria General de l'Esport.
3. Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici, cal aplicar amb caràcter provisional la
part proporcional de les xifres que com a despeses va aprovar l’Assemblea com a pressupost
per a l’exercici anterior, actualitzades segons la variació de l’índex del cost de la vida d’aquell
exercici.
4. La Federació Catalana de Natació no prendrà cap decisió que pugui afectar de forma
irreversible el seu patrimoni o l'activitat que constitueix l'objecte propi de la Federació
Catalana de Natació. El producte que obtingui de l'alienació d’instal·lacions esportives o dels
terrenys en què es trobin s’ha d'invertir íntegrament en l'adquisició, la construcció o la
millora de béns de la mateixa aplicació, llevat que es disposi d'un informe favorable de la
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Secretaria General de l'Esport.
ARTICLE 68. Insolvència econòmica i concurs
1. La Federació Catalana de Natació no pot aprovar pressupostos deficitaris sense
l'autorització expressa de l'Administració de la Generalitat.
2. En cas d’insolvència econòmica de la Federació, l’òrgan d’administració, o bé, si
s’escau, les liquidadores o els liquidadors, han de promoure el procediment concursal oportú
davant el Jutge competent.
ARTICLE 69. Contractes d’alta direcció
1. En el cas que la Federació contracti personal per a les tasques i funcions pròpies de
la secretaria general, la direcció general, la direcció esportiva o tècnica o la gerència, s’haurà
de fer servir la fórmula del contracte d’alta direcció.
2. Per poder formalitzar un d’aquests contractes d’alta direcció, cal que prèviament els
membres de la Junta directiva aprovin per majoria absoluta l’acord, la quantia de la
remuneració i la resta de condicions del contracte.

CAPÍTOL 2: Règim documental
ARTICLE 70. Documents que integren el règim
1. El llibre d’actes, on s’ha de consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea
general i de la Junta directiva, tot indicant la data, els assistents, els assumptes tractats i els
acords presos. Les actes les han de subscriure en tot cas, el/la President/a i el/la Secretari/a
de la Junta directiva.
2. El registre d’entitats afiliades on mitjançant el fitxer o l’instrument que es consideri
necessari, s’han de consignar com a mínim, el nom de l’entitat, el seu domicili, el nom i
cognoms dels seus representants legal i el número d’inscripció o adscripció en el Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
3. Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques.
4. El Llibre o registre de col·laboradors en règim de voluntariat, només quan a la
Federació col·laborin persones en règim de voluntariat, on constarà una relació actualitzada
dels voluntaris, una descripció mínima de la tasca que fan i de llur capacitació específica, si
en tenen.
5. Qualsevol altre document, instrument o llibre auxiliar que es consideri necessari per
a un millor compliment dels objectius federatius.
ARTICLE 71. Procediment
1. La Federació pot portar els llibres esmentats en aquests Estatuts, mitjançant els
procediments informàtics o qualsevol altres d’anàlegs, sempre que posteriorment es
procedeixi a enquadernar-los i legalitzar-los.
2. D’acord amb la normativa reguladora del Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya, es farà diligència dels llibres de la Federació a aquest organisme.
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TÍTOL 7
RÈGIM PERSONAL
CAPÍTOL 1: ENTITATS
ARTICLE 72. Entitats afiliades
Els clubs, associacions, agrupacions esportius, associacions esportives escolars,
seccions esportives d’entitats no esportives i altres entitats esportives sense cap afany de
lucre que es constitueixin a Catalunya i que incloguin, entre les seves finalitats socials, el
foment i la pràctica de qualsevol disciplina esportiva de l’esport de la natació, inscrits o
adscrits, segons correspongui, al Registre d’entitats esportives, s’afiliaran a la Federació
Catalana de Natació a petició pròpia acceptant i complint els Estatuts i els Reglaments de la
Federació Catalana de Natació, juntament amb els seus propis.
En demanar l'afiliació presentaran amb la corresponent instància, l'Acta fundacional i
la relació de l’última Junta directiva elegida i en vigor, a més dels seus Estatuts i Reglaments
per duplicat, juntament amb la certificació del seu enregistrament en el Registre d'Entitats
Esportives de la Generalitat.
Les seccions esportives de les entitats lucratives o d’empreses de serveis esportius
legalment constituïdes, que hagin sol·licitat l’adhesió i hagin estat admeses per la Junta
directiva de la FCN, seran, en tot cas, membres afiliats quan estiguin adscrites al Registre
d’entitats esportives de la Generalitat.
Les entitats i clubs afiliats a la Federació Catalana de Natació es regiran pels seus
estatuts i reglaments, aplicant-se els d’aquesta Federació en tot allò que no s’hagi previst en
els seus propis.
En l’àmbit competitiu, obligatòriament s’hauran de sotmetre a les normes de la
Federació Catalana de Natació. Dependran per tant d’aquesta Federació, els esportistes en
actiu que practiquin qualsevulla de les cinc disciplines següents: natació, waterpolo, salts,
natació artística i aigües obertes, així com també els àrbitres, entrenadors, tècnics, delegats i
afiliats als clubs.
ARTICLE 73. Separació d’una entitat
La separació d'un membre de la Federació Catalana de Natació es produirà per
voluntat del propi membre, per resolució disciplinària executiva o per la pèrdua de les
condicions necessàries per poder ser membre de la Federació Catalana de Natació.
ARTICLE 74. Drets i Obligacions dels afiliats
Els drets i obligacions dels afiliats seran els següents:
Drets:
a) Participar amb dret a veu i vot a les Assemblees Generals de la Federació Catalana
de Natació i poder ser electors per als càrrecs de la Junta Directiva de la Federació
Catalana de Natació, pel que fa referència als membres afiliats amb una antiguitat
mínima d’un any i participar a les Assemblees Generals amb dret a veu però sense vot
pel que fa referència a la resta de membres afiliats.
b) Poder participar en les competicions oficials de l'àmbit de la comunitat i d'acord
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amb els Reglaments de la Federació Catalana de Natació establerts i en les
competicions i activitats d'altres àmbits, sempre d'acord amb els reglaments específics
que els siguin d'aplicació.
c) Poder optar als ajuts o gaudir dels drets que puguin desplegar-se dels presents
Estatuts i Reglaments que els desenvolupin.
Obligacions:
a) Contribuir al sosteniment de la Federació Catalana de Natació mitjançant el
pagament, dins del primer semestre de cada any, de les quotes federatives que
s'assenyalin.
b) Abonar les quotes arbitrals dins els terminis i amb les condicions establertes per la
Federació Catalana de Natació.
c) Vetllar per a que tots els nedadors estiguin en possessió de la corresponent llicència
esportiva, i renovar-la anualment dins del temps establert.
d) Posar a disposició de la Federació Catalana de Natació els seus nedadors/es,
jugadors/es de waterpolo, saltadors/es, nedadors/es d’artística, nedadors/es d’aigües
obertes, tècnics i instal·lacions esportives, sempre que aquella ho necessiti o bé els hi
ho demani.
e) Sol·licitar amb el temps suficient i reglamentari, permís a la Federació Catalana de
Natació per a celebrar competicions oficials, tant si se celebren en la pròpia comarca,
regió, nació o estat, i fins i tot internacionals, havent de comprovar la legal pertinença
dels clubs contrincants a la Reial Federació Espanyola de Natació o bé a la FINA.
f) Comunicar a la Federació Catalana de Natació les sancions, superiors a quinze dies,
que hagin interposat als seus nedadors.
g) Considerar com a invitats especials en els festivals que s'organitzin tots els membres
directius de la Federació Catalana de Natació i altres càrrecs i autoritats de l'esport, els
quals tindran un lloc adient per presenciar les competicions.
h) Promocionar l'esport de la natació i portar a terme les activitats federades que en
permetin la seva pràctica, donant-ne compte a la Federació Catalana de Natació
mitjançant l'oportuna comunicació oficial. La manca d'activitat federada durant un
període de més d'un any donarà lloc a la pèrdua de la condició d'afiliat, prèvia
instrucció d’expedient disciplinari contradictori prèvia audiència de l’interessat.
i) Comunicar a la Federació Catalana de Natació les dades següents: canvis del domicili
social, modificacions o renovacions de la Junta directiva, modificacions o revisions dels
Estatuts o reglaments i disciplines que practiquin.
CAPÍTOL 2: ESTATUT DELS DIRECTIUS
ARTICLE 75. Concepte
1. Als efectes d’aquest Decret, s’entén com a directiu o directiva la persona que formi
part de la Junta directiva de la Federació Catalana de Natació.
La mateixa consideració tindran les persones que formin part de la Junta directiva de les
representacions territorials i també les que siguin nomenades delegats o delegades
territorials, amb independència que formin part o no de la Junta directiva de la FCN.

ESTATUTS FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ. JUNY 2019

30

2. Estan exclosos d’aquesta qualificació els gerents, secretaris generals, directors
generals, directors esportius o tècnics i totes les persones amb responsabilitats de gestió o
direcció vinculades a la FCN per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de
naturalesa contractual.
ARTICLE 76. Relació jurídica
Els directius no han d’estar vinculats a la FCN per un contracte laboral de caràcter
comú o especial, ni amb cap altra entitat instrumental de la Federació. La relació dels
directius amb la FCN és orgànica, no contractual, encara que hi hagi compensació
econòmica.
ARTICLE 77. Drets
Els directius de la Federació Catalana de natació tenen els dret següents:
a) Rebre el reemborsament, a través de la Federació, de les despeses realitzades en el
compliment de les seves activitats dins dels límits prèviament establerts.
b) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu.
c) Disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en
els òrgans directius.
d) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per exercir
correctament les funcions que els assignin.
e) Ser assegurats a través de la FCN contra els riscos d’accident i de responsabilitat civil
que es derivin directament de l’exercici de la seva activitat.
f) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries d’aquesta
Federació.
ARTICLE 78. Obligacions
Els directius de la Federació Catalana de Natació estan obligats a:
a) Guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament
de les seves funcions, quan escaigui. L’obligació de confidencialitat subsisteix malgrat
haver cessat en el càrrec.
b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se en tot
moment a les finalitats estatutàries de l’entitat.
c) Respectar i tenir cura dels recursos materials que es posin a la seva disposició.
d) Complir els compromisos adquirits.
e) Participar en les activitats formatives que s’organitzen per complir amb diligència les
seves funcions.
f) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altra tipus no prevista en
aquests Estatuts.
g) Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions
per tal d’eradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport.
h) Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels
successors, llevat cas de força major.
i) Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents.
j) Proporcionar tota la documentació i informació necessària als nous directius
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que hagin de substituir els directius sortints.
k) Abstenir-se d’assistir i intervenir en les deliberacions que afectin a assumptes en què
tinguin un interès personal. Es considera que també existeix interès personal del
directiu quan l’assumpte afecta a un membre de la seva família, fins al tercer grau de
consanguinitat o d’afinitat, o a una societat, entitat u organisme on exerceix un càrrec
directiu o hi té una participació significativa.
l) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar activament en les
seves deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi a prendre les decisions
adients.
m) Utilitzar degudament l’acreditació.
n) Complir el codi ètic o de conducta que aprovi la Federació.
o) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació
corrupta o fraudulenta.
p) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de la
Federació.
ARTICLE 79: Principis d’actuació
Els principis bàsics d’actuació dels directius són:
a) La gratuïtat en el servei prestat en favor de la Federació, llevat dels supòsits en què
el nivell de dedicació requereixi una compensació econòmica aprovada, de forma
específica nominal i limitada, pel que fa a la seva quantia anual, per l’assemblea
general.
b) L’assumpció lliure i voluntària de les responsabilitats inherents al càrrec directiu
exercit.
ARTICLE 80: Incompatibilitats
El càrrec de directiu de la Federació Catalana de Natació és incompatible amb la
prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil o mercantil a la Federació o a
qualsevol de les seves entitats instrumentals.
ARTICLE 81. Regles de conducta dels directius
Els directius de la Federació Catalana de Natació no poden:
a) Percebre indemnitzacions després de cessar en el càrrec o dimitir-ne.
b) Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres
persones o entitats per la contractació de béns i serveis per part de la Federació.
c) Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics.
d) Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb la pròpia
Federació. Aquesta prohibició d’autocontractació afecta les empreses dels seus
cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus
descendents o ascendents.
e) Fer ús del patrimoni de la Federació o valdre’s de la seva posició en l’esmentada
entitat per obtenir un avantatge patrimonial.
f) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de la
Federació.
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ARTICLE 82. Responsabilitats dels òrgans de govern, administració i representació
1. Els membres o titulars dels òrgans de govern, administració i representació de la
Federació i la resta de persones que actuen en nom i representació seva responen davant de
la pròpia Federació i de tercers pels danys ocasionats i els deutes contrets, només per actes
dolosos i en casos de negligència.
2. Les persones a què es refereix l’apartat anterior responen de forma civil i
administrativa davant la Federació i de tercers, pels actes i omissions realitzades en l’exercici
de les seves funcions i pels acords que hagin votat.
3. Si la responsabilitat no es pot imputar a cap membre o titular dels òrgans de govern,
administració i representació, tots els integrants responen solidàriament per les accions i
omissions descrites anteriorment, llevat que acreditin no haver participat en la seva
aprovació o execució, o bé que s’hi van oposar expressament.

TÍTOL 8
LLICÈNCIA FEDERATIVA
CAPÍTOL 1: Disposicions generals
ARTICLE 83. Concepte de llicència federativa
1. La llicència federativa té per objecte acreditar la pràctica de l’esport de natació en
totes les seves disciplines: natació, waterpolo, salts, natació artística i aigües obertes i
comporta l’autorització que emet la Federació per participar en la competició per a la qual
ha estat expedida i la vinculació de la persona a qui li ha estat tramitada, a la jurisdicció
federativa.
2. La Federació Catalana de Natació és competent per a l’atorgament de les llicències
federatives per a la pràctica de l’esport de la natació en totes les seves disciplines.
ARTICLE 84. Cobertura de riscos per a persones físiques
1. La llicència federativa ha de comportar una assegurança que garanteixi com a
mínim, la cobertura dels riscos següents:
a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.
c) Assistència sanitària per a aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb
una quantitat suficient per cobrir les possibles contingències.
2. Les prestacions mínimes a cobrir, seran les que determini la normativa reguladora
de l’assegurança esportiva obligatòria i, en el cas que les prestacions contractades en
l’assegurança obligatòria no siguin suficients per fer front a les cobertures necessàries, la
Federació serà la responsable subsidiària.
3. L’esportista que acrediti individualment tenir protegides les contingències que
preveu l’apartat 1 d’aquest article, per mitjà d’una assegurança, no caldrà que subscrigui
altra i restarà habilitat per la pràctica esportiva.
ARTICLE 85. Durada
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1. La durada de la llicència federativa serà per una temporada, tot i que es podran
acreditar llicències temporals de durada inferior.
2. Per a les llicències federatives de durada inferior a un any s’ajustarà la quota al
temps de durada.
ARTICLE 86. Reconeixement mèdic previ
Per poder tramitar la llicència federativa a un esportista, serà requisit indispensable la
signatura d’una declaració responsable en forma de qüestionari sobre el seu estat de salut i
condició física.

CAPÍTOL 2: Disposicions específiques
ARTICLE 87. Contingut de la llicència
Les llicències expedides per la Federació Catalana de Natació, tindran com a mínim el
següent contingut:
a) Identificació de la persona física que obté la llicència (nom i cognoms, codi de
l’assistència sanitària obligatòria i data de naixement).
b) Dades identificatives de la Federació.
c) Classe de la llicència.
d) Temporada de vigència.
e) Disciplina esportiva corresponent a la llicència.
f) Nom de l’entitat afiliada a la qual pertany el titular, categoria i estament, si s’escau.
g) L’assegurança prevista en aquests Estatuts.
ARTICLE 88. Format de la llicència
1. Les llicències s’expedeixen almenys en llengua catalana.
2. La informació que contingui la llicència federativa s’ha d’incorporar en entorns i/o
suports tecnològics compatibles amb els que utilitza l’Administració esportiva, de manera
que resti garantida la transferència d’informació.
3. Les llicències federatives que comptin amb la subvenció total o parcial d’algun dels
seus conceptes econòmics per part de l’Administració esportiva hauran de fer constar
aquesta circumstància en la llicència.
4. Les llicències federatives que incorporin quota per a participar en competicions
d’altres àmbits territorials, hauran de fer constar aquesta habilitació en el document de la
llicència.
5. La informació continguda en les llicències federatives amb suport electrònic resta
exempta de l’obligació d’oferir totes les dades previstes a l’article anterior d’aquests
estatuts.
ARTICLE 89. Caràcter reglat
L’expedició de llicències federatives té caràcter reglat, per la qual cosa la Federació no
podrà denegar-ne la tramitació o expedició si el/la sol·licitant reuneix les condicions
necessàries que estableix la normativa federativa.
ARTICLE 90. Naturalesa i efectes de les llicències federades
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1. La llicència federativa atorga a una persona la condició de federat/da i l’habilita per
participar en les competicions oficials de la Federació Catalana de Natació, sempre d’acord
amb les regles que les regeixin en cada cas.
2. Les llicències federatives habiliten els seus titulars a participar en competicions
oficials d’altres àmbits territorials en els casos i condicions que estableixi la normativa
corresponent.

TÍTOL 9
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
CAPÍTOL 1: Dissolució
ARTICLE 91. Vies de dissolució
La Federació Catalana de Natació es dissoldrà per decisió de l’Assemblea general,
adoptada amb els requisits i la majoria que s’estableix en aquests Estatuts, o per decisió
judicial.
ARTICLE 92. Causes
1. La Federació Catalana de Natació s’extingirà per les causes següents:
a) Per acord de l’Assemblea general, convocada a l’efecte, adoptat per una majoria de
dos terços dels membres assistents, sempre que representin la majoria dels membres
amb dret a vot de l’Assemblea.
b) Per revocació del seu reconeixement, tret del supòsit que es transformi en una
associació de règim general.
c) Per fusió o absorció en altres Federacions esportives catalanes.
d) Per resolució judicial.
e) Per qualsevol altra causa prevista en l’ordenament jurídic vigent.
2. El patrimoni de la Federació Catalana de Natació, en els supòsits de la seva extinció
o dissolució, es destinarà a la realització de finalitats esportives anàlogues a les realitzades
per la Federació Catalana de Natació.
ARTICLE 93. Acord de dissolució
1. El/la President/a de la Federació ha de convocar l’Assemblea general perquè
aquesta adopti el corresponent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui
coneixement de l’existència de la causa determinant de la dissolució.
2. Els membres de l’Assemblea i la mateixa Administració esportiva també poden
requerir al president o presidenta perquè convoqui l’Assemblea general, si al seu parer
concorre qualsevol de les causes de dissolució.
3. En el cas que l’Assemblea general no es convoqui o no s’arribi a l’acord per no
assolir la majoria qualificada que estableix l’article 18 d’aquests Estatuts, o l’acord sigui
contrari a la dissolució, qualsevol membre d’aquella mateixa Assemblea o la mateixa
Administració esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la Federació.
4. El mateix òrgan d’administració de la federació està obligat a sol·licitar la dissolució
judicial quan l’acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es pugui aconseguir.
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5. Han de respondre solidàriament els membres de l’òrgan d’administració que
incompleixin l’obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l’assemblea general per
acordar la dissolució o que no sol·licitin la dissolució judicial en el termini de 2 mesos a
comptar des de la data prevista per a la celebració de l’assemblea general, si no s’ha
constituït, o des del dia de celebració de l’assemblea general, quan l’acord sigui contrari a la
dissolució.

CAPÍTOL 2: Liquidació
ARTICLE 94. Inici de la liquidació
Un cop dissolta la federació s’obre un període de liquidació, tret dels supòsits de fusió
o qualsevol altre supòsit de cessió global de l’actiu i passiu de la Federació.
ARTICLE 95. Federació en liquidació
La Federació dissolta haurà de conservar la seva personalitat jurídica mentre es trobi
en procés de dissolució. Durant aquesta fase ha d’afegir la frase “en liquidació” a la seva
denominació.
ARTICLE 96. Cessament de funcions de l’òrgan d’administració
Des del moment en què la Federació es declari en liquidació cal que cessi en les seves
funcions l’òrgan d’administració i que les liquidadores i els liquidadors assumeixin les seves
funcions. Això no obstant, els integrants de l’òrgan d’administració prestaran el seu concurs
per a la realització efectiva de les operacions de liquidació.
ARTICLE 97. Nomenament de liquidadors
1. Quant al nomenament de liquidadors, cal designar-los a l’assemblea general.
2. El nombre de liquidadors ha de ser senar.
3. El nomenament i cessament dels liquidadors s’ha d’inscriure en el Registre d’Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya.
4. En cas d’inexistència d’òrgan d’administració de la federació o d’abandonament de
les seves funcions, l’Administració esportiva de la Generalitat, pot procedir al nomenament
de liquidadors.
ARTICLE 98. Intervenció pública a la liquidació
L’Administració esportiva de la Generalitat pot designar persones que s’encarreguin de
controlar la liquidació amb la finalitat que vetllin pel compliment de la normativa.
ARTICLE 99. Funcions dels liquidadors
1. Incumbeix als liquidadors de la federació:
a) Subscriure, en unió de l’òrgan d’administració, el balanç inicial en començar les
seves funcions.
b) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la integritat
del seu patrimoni.
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c) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a la
liquidació de la federació.
d) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s’han de vendre
necessàriament en subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho autoritza
l’Administració esportiva de la Generalitat.
e) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.
f) Pagar els creditors.
g) Exercir la representació de la federació.
2. Els liquidadors són responsables davant la federació, els seus membres i terceres
persones o entitats per qualsevol dany que causin per culpa o negligència greu en el
desenvolupament dels seus càrrecs.
ARTICLE 100. Balanç final
Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final que s’ha
de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea general i s’ha de remetre a l’administració
esportiva de la Generalitat.
ARTICLE 101. Cessament dels liquidadors
La funció dels liquidadors finalitza per:
a) La realització de la liquidació.
b) La revocació dels poders que atorga l’Assemblea general.
c) La revocació dels poders o inhabilitació per part de l’Administració esportiva de la
Generalitat.
d) Decisió judicial.
ARTICLE 102. Insolvència de la federació en liquidació
En cas d’insolvència de la Federació, els liquidadors han de sol·licitar immediatament la
declaració del concurs procedent.
ARTICLE 103. Aplicació del patrimoni
En cas de dissolució d’una federació esportiva catalana, 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 pràctica de la corresponent modalitat esportiva.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Totes les notificacions per escrit que es produeixin entre la Federació Catalana i els
seus afiliats/des i totes aquelles persones sotmeses a la potestat jurisdiccional de la
Federació, s’entenen fetes tant si s’utilitza el correus tradicional con l’electrònic, si bé en
aquest últim cas i sempre que es tracti de comunicacions amb els òrgans jurisdiccional
federatius, s’hauran de trametre per document adjunt al correus, signat per qui
correspongui i quedant l’original en poder de la persona o entitat que el trameti, per a
qualsevol possible comprovació que posteriorment fos necessària portar a terme.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin o
contradiguin els presents Estatuts.

DISPOSICIONS FINALS
1. Les decisions o acords de la Federació Catalana de Natació o dels seus organismes
subordinats obliguen des de la seva publicació en forma adequada, o des del dia de la seva
notificació.
2. En tots els casos no previstos en aquests Estatuts o disposicions superiors, la Junta
Directiva dictarà provisionalment les disposicions que estimi pertinents, les quals haurà de
sotmetre a la consideració de l'Assemblea per a la seva possible aprovació i incorporació als
Reglaments vigents.
3. En els supòsits no previstos en els presents Estatuts s'estarà al que disposi el Decret
Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport, el Decret
58/2010, de 4 de maig, que regula les entitats esportives de Catalunya, les disposicions que
el desenvolupin o modifiquin, o altres disposicions aplicables.
4. Els presents Estatuts només podran reformar-se per acord pres en Assemblea
General, a proposta de la Junta Directiva o del 10% del total d'afiliats.
5. Els presents Estatuts, o qualsevol modificació posterior que s’hi faci, entraran en
vigor un cop aprovats per l'Assemblea General, substituint els Estatuts anteriors, i sens
perjudici del compliment previ subsegüent d'altres tràmits que ordenin les disposicions
vigents.

Barcelona, 18 de juny de 2019

Sr. Enric Bertrán i Campañá
President de la
Federació Catalana de Natació

Sra. Lídia Flaqué i Centelles
Secretària de la
Federació Catalana de Natació
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