
 

Federació Catalana d'Escacs 

REGLAMENT ELECTORAL DEL COMITÉ CATALÀ D’ÀRBITRES DE LA 

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS 2017 

CAPÍTOL PRIMER 
Disposicions generals i comunes. 

   
                                   1. Legislació aplicable 
                                   2. Caràcter del sufragi 
                                   3. Mandat 
                                   4. Terminis i horaris 
                                   5. Seu electoral 
                                   6. Difusió del procés electoral: comunicacions 
                                   7. Acreditació personal 
   
Article 1er - Legislació aplicable 
  

1.1.  Les eleccions a membres de la junta directiva de la Federació Catalana d’Escacs 
(FCE), es regularan d’acord amb el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es 
modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.(DOGC 
núm. 6139 - 31/05/2012) i pels Estatuts vigents de la Federació Catalana d’Escacs. 

   
Article 2on - Caràcter del sufragi 
  
2.1.  El sufragi tindrà caràcter lliure, directe, igual i secret. 
 

Article 3er - Mandat 
  
3.1. El càrrec de representant del Comitè d’Àrbitres és honorífic i no retribuït, tindrà 

una durada màxima de quatre anys, és reelegible sense cap tipus de limitació i 

finalitzarà el mateix dia en que finalitzi el mandat de la Junta Directiva de la Federació. 
  

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=608963&language=ca_ES


Article 4rt- Terminis i horaris 
 

4.1. Si no s’assenyala el contrari en aquest reglament, quan els terminis s’assenyalen 

per dies a comptar d’un determinat, restarà aquest exclòs del còmput, el qual haurà 

de començar el dia següent. A aquests efectes, es consideraran inhàbils els diumenges 

i festius autonòmics i locals de la ciutat on es portin a terme les eleccions. 
  
4.2.  Els terminis, en general, finalitzaran a les 18 hores del dia del seu venciment. No 

obstant, si en el calendari electoral figurés una altra hora de termini serà aquesta 

última la vàlida.   
  
Article 5è - Seu electoral 
  
5.1.  La seu del procés electoral s’ubicarà en els locals de la FCE, o en el lloc que 

designi la junta directiva de la FCE. 
   
Article 6è - Difusió del procés electoral. Comunicacions 
  
6.1. La convocatòria de les eleccions s'ha de fer mitjançant escrit dirigit per correu 

electrònic a cadascun dels membres de l’estament arbitral i han d'indicar la data, l'hora i 

el lloc de realització de l’assemblea electoral.  
  
6.2.  La convocatòria d’eleccions i la resta de les informacions relacionades amb el 

procés electoral seran publicades puntualment a la pàgina web de la Federació Catalana 

d’Escacs. 
   
Article 7è - Acreditació personal 
  
7.1   Els membres del col·lectiu arbitral que participin en el procés electoral s’hauran 

d’acreditar mitjançant el seu DNI, passaport o carnet de conduir. 
                                              

CAPÍTOL SEGON 
Sobre la junta electoral 

  

                           8. Composició i funcions 
                           9. Requisits per a  ser membre de la junta electoral 
                        10. Candidatures 
                        11. Procediment d’elecció 



                        12. Constitució de la junta electoral 
          13. Elecció del president i del secretari de la junta electoral 
         14. Funcionament intern de la junta electoral 
  
 Article 8è - Composició i funcions 
  
8.1.  La junta electoral estarà formada per tres membres titulars i tres de suplents. 
  
8.2.  La junta electoral té les següents funcions: 
  

a) Fixar el Cens electoral a la data establerta en el calendari electoral. 
  
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres del 

col·lectiu arbitral pel que fa al cens o a les llistes electorals. 
  
c) Admetre o refusar les candidatures i la seva proclamació. 
  
d) Decidir, a instància de qualsevol membre de l'assemblea o candidat, o per 

iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés 

electoral que pugui constituir una infracció o una desviació de la normativa 

electoral o pugui afectar els principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, 

de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han de ser presents en 

tot el procés electoral. 
  
e) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions 

que legalment s'estableixin. 
  
f) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els 

membres de l'assemblea o candidats en qualsevol fase del procés electoral. 
  
Article 9è - Requisits per a  ser membre de la junta electoral 
  
9.1. El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la 

condició de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat 

fins a un tercer grau. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l'electe 

alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d’exercir el càrrec, ha 

de ser substituït pels suplents elegits. 
  



  
Article 10è - Candidatures 
  
10.1. Per a ser membre de la junta electoral, la persona que ho desitgi haurà de 

presentar la seva candidatura, en el termini que es determini en el calendari electoral 

aprovat per l’assemblea. 
  
10.2. Si no hi ha més candidatures vàlides que tres titulars i tres suplents, no serà 

necessari portar a terme les votacions i seran designats directament per la pròpia 

assemblea. 
  
10.3. Les  candidatures, en qualsevol de les seves formes, hauran d’estar en poder de 

la mesa que presideixi l’assemblea abans de procedir a la seva votació, no s’admetrà 

ampliació o renúncia a elles un cop iniciada l’esmentada votació. 
   
Article 11è - Procediment d’elecció 
  
11.1. L’elecció dels membres -titulars i suplents- de la junta electoral, es portarà a 

terme a través de sufragi lliure, igual, directe i secret, d’entre tots els membres que 

assisteixin a l’assemblea a la que s’acordi la convocatòria d’eleccions. 
  
11.2. El secretari de l’assemblea cridarà de forma personal i individualitzada els 

membres presents, perquè en una urna situada a la mateixa mesa presidencial, 

dipositin els vots corresponents. 
  
11.3. Les paperetes oficials dels vots i els seus sobres oficials seran els que proporcioni 

la FCE en el moment de la votació i hauran de contenir el segell d’aquella entitat. No 

serà admès cap altre tipus de paperetes. 
11.4. Un cop s’hagi procedit a la votació nominal de tots els presents, el secretari de 

l’assemblea invitarà a votar per si algú no hagués estat cridat. D’existir aquesta 

persona o entitat i, acreditada la seva legitimitat per l’acte, podrà procedir a la votació. 
  
11.5. Finalitzada definitivament la votació, la mesa presidencial procedirà a l’escrutini i 

recompte dels vots. Els resultats de les eleccions es comunicaran immediatament 

després de disposar-ne. 
  
 

 



Article 12è - Constitució de la junta electoral. 
  
12.1. La junta electoral es constituirà en el termini màxim de tres dies des de la seva 

elecció a l’assemblea dels àrbitres i romandrà en actiu fins que finalitzi el procés 

electoral. 

  
Article 13è - Elecció del president i del secretari de la junta electoral. 
  
13.1. En el moment de constituir-se la Junta Electoral, els seus membres escolliran un 

president, actuant com a secretari la persona que nomeni la Junta Directiva de la 

Federació Catalana d’Escacs amb veu però sense vot, i establiran el criteri per a  la 

substitució en cas d’absència d’algun dels seus membres. 
  
13.2. Si els elegits com a titulars o suplents per composar la junta electoral es neguen 

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 la junta 

directiva o, si s'escau, la comissió gestora sense perjudici de les responsabilitats 

disciplinàries que es puguin derivar. 
  
Article 14è - Funcionament intern de la junta electoral 
  
14.1. La junta electoral serà convocada pel seu president, ja sigui per pròpia iniciativa 

o a petició de dos dels seus membres, i es considerarà vàlidament constituïda amb 

l’assistència de dos dels seus membres amb dret a vot, sempre que un dels dos sigui 

el president. Serà necessària la presència del secretari per tal d’aixecar l’acta. De 

cadascuna de les seves reunions haurà d’aixecar-se acta, la qual signaran tots els seus 

components presents. 
   
14.2. Els acords de la junta electoral es portaran a terme, per votació d’entre els seus 

membres amb dret a vot, per majoria dels assistents. En cas d’empat, el vot del 

president tindrà caràcter diriment. Els acords de la junta electoral seran executius 

immediatament, malgrat que siguin recorreguts o impugnats per les parts. 
  
14.3. Els acords de la junta electoral es notificaran immediatament de la seva adopció 

mitjançant la pàgina web de la Federació Catalana d’Escacs. La junta electoral es 

dissoldrà un cop hagi finalitzat totalment el procés electoral, incloses les resolucions 

d’eventuals reclamacions o de recursos interposats. 
  



CAPÍTOL TERCER 
Elecció del Representant del Comitè d’àrbitres 

   
                                  15. Funcions del Comitè Català d’àrbitres 
                                  16. Convocatòria d’eleccions 
                                 17. Sistema d’elecció 
                                 18. Requisits de les candidatures 
                                 19. Cens electoral 
                                  20. Procediment 
                                  21. Avals de les candidatures 
                                  22. Acte de votacions 
                                  23. Publicació i proclamació dels resultats 
                                    
Article 15è – El Comitè d’Àrbitres. 
 

15.1. El comitè d’àrbitres és un òrgan col·laborador que depèn de la Junta Directiva de 

la Federació Catalana, que agrupa tots els i les membres de l’organització arbitral i que 

té les funcions següents:  
a) Proposar a la Junta Directiva de la Federació Catalana els criteris i la normativa de 

qualificació, classificació i designació dels i de les àrbitres per a les competicions 

federades. 

b) Arbitrar i controlar específicament el desenvolupament de les competicions 

federades incloses en el calendari oficial de la Federació Catalana corresponent, 

d’acord amb les normes establertes reglamentàriament de cada federació. 

c) Vetllar per la formació i l’actualització permanent de tots els seus i les seves 

membres, col·laborant en els cursos de reciclatge i duent a terme les proves adients 

per al manteniment físic i tècnic de cada membre amb la finalitat d’aconseguir un 

nivell òptim de coneixements i preparació. 

d) Establir les diferents categories o nivells que calguin, d’acord amb la normativa 

aprovada per la federació corresponent i la legislació d’aplicació. 

e) I totes les funcions que la Junta Directiva de la federació cregui oportú atorgar-li.  

 

15.2. El representant del Comitè d’Àrbitres representarà aquest col·lectiu a 

l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs. 
  
 

 

 



Article 16è - Convocatòria d’eleccions  
  
16.1. La convocatòria per a l'elecció del representant del Comitè d’Àrbitres de la FCE 

s'ha de dur a terme mitjançant acord de l'assemblea dels àrbitres que convoqui la 

Junta Directiva de la Federació Catalana d’Escacs. 
  
16.2. La convocatòria s'ha de fer mitjançant correu electrònic dirigit a cadascun dels 

membres que integren el col·lectiu arbitral i han d'indicar la data, l'hora i el lloc de 

realització de l'assemblea, i l'ordre del dia, i s'han d'anunciar a la web de la Federació 

Catalana d’Escacs. 
 

16.3. A l'ordre del dia constaran, com a mínim, les qüestions següents:   

           
a) La proposta de procediment a seguir per a l'elecció. 
          
b) El calendari electoral  

  
c) El nomenament de la junta electoral, que ha d'estar integrada per tres 

membres titulars i tres de suplents, que s'escolliran en elecció lliure, 

directa, igual i secreta d'entre tots els membres que assisteixin a 

l'assemblea i segons el procediment determinat en aquest reglament. 
  
16.5. A l'acord de convocatòria d'eleccions s’han d'incloure, com a mínim, els punts 

següents: 
a) Fixació de la data de la realització de l'acte electoral i el calendari electoral. 
b) Aprovació del Reglament o normativa electoral. 

  
Article 17è – Requisits de les Candidatures 

  
17.1. Les persones que vulguin presentar-se a representant del Comitè d’Àrbitres 

hauran d’adreçar-se a la Junta electoral en el termini establert per aquest reglament. 
  
17.2. A la candidatura ha de figurar el nom del candidat representant de l’estament 

arbitral.  
  
17.3 Per poder ser candidat a president del Comitè d’Àrbitres és necessari complir els 

requisits següents: 
  



1) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya. 
2) Ser major d'edat i estar en ple ús dels drets civils. 
3) No trobar-se sotmès al compliment de cap sanció inhabilitadora dictada per 

l'òrgan competent. 
4) Ser titular de la llicència federativa d’àrbitre vigent amb el pagament de les 

quotes, amb una antiguitat mínima d’un any, i que hagin participat, com a 

mínim, en una competició o prova del calendari oficial de la FCE (Proves 

oficials o homologades), durant la temporada anterior. 

5) Estar d’alta al cens del col·lectiu arbitral aprovat per la Junta Electoral. 

 

  
17.4. A cada candidatura s’haurà d’adjuntar fotocòpia del  DNI del candidat. A més hi 

haurà de constar:  
  

- El nom i cognoms del candidat. 

- La signatura original conforme proposa expressament la candidatura. 
   
  
Art. 18è. El cens electoral 
  
18.1. La Junta electoral publicarà el cens inicial a la pàgina web de la Federació obrint 

un període de tres dies per que es puguin fer les al·legacions corresponents. 
  
18.2. Una vegada transcorregut aquest marge, sempre d’acord amb el calendari 

electoral aprovat, la Junta Electoral publicarà el cens definitiu que servirà de base per 

a la votació i demés qüestions del procés electoral. 

 

18.3 Les condicions per formar part del cens electoral seran les mateixes relacionades 

en el punt 17.3 d’aquest reglament, llevat del punt 4), ja que no caldrà el requisit  

d’haver participat en una prova oficial o homologada l’any anterior, ni tenir una 

antiguitat superior a un any.  

Els àrbitres en pràctiques no poden formar part del cens. 
  
Art. 19è. Procediment electoral 
  

19.1. Les candidatures, hauran de presentar-se a la secretaria de la FCE, en els 

terminis que s’assenyalen en el calendari electoral. 

 



19.2.  La junta electoral disposarà del termini que fixi el calendari electoral per tal de 

resoldre l’admissió o rebuig de candidatures, segons el que disposen els punts 

anteriors. 
  
19.3. L’admissió o no de les candidatures serà comunicada directament als interessats. 

També es publicarà immediatament al tauler d’anuncis de la FCE. 
  
19.4. A les candidatures no acceptades caldrà justificar els motius que ho hagin 

determinat. En cap cas els recursos que es presentin podran suspendre el procés 

electoral. 
  
19.5. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura no es realitzarà 

l’acte de votació i la junta electoral en donarà compte a la Junta Directiva de la 

Federació Catalana D’Escacs, a fi que el secretari general, o la persona delegada, faci 

la proclamació del nou representant del Comitè d’Àrbitres. 
  
Article 20è.- Avals de les candidatures 
  
20.1. Les candidatures han d’estar avalades per un nombre d’assembleistes majors de 

edat que representin, almenys, el deu per cent dels vots de l’Assemblea dels àrbitres 

segons el cens electoral. Si no hi hagués cap candidatura que assolís aquesta xifra, la 

Junta obrirà un nou període de presentació de candidatura reduint el número d’avals 

necessaris segons el seu criteri. 
   
20.2. L’aval s’acreditarà amb la signatura d’un document en el que s’expressarà la 

voluntat de recolzar al candidat, acompanyat de fotocòpia del DNI de l’avalador. 

  
20.3. Els avals s’han de realitzar per escrit on ha d’exposar-se clarament la data del 

aval, que necessàriament haurà de ser posterior a la data de convocatòria de les 

eleccions, el nom de l’avalador, i la candidatura avalada. Els avals hauran d’adjuntar-

se a l’escrit de candidatura quan aquest es presenti. 

 

20.4 No es podrà avalar més d’una candidatura. 
   
Article 21è - Acte de votacions 
  
21.1. El dia fixat en el corresponent calendari electoral se celebrarà l’acte de 

votacions.  



  
21.2. L’acte serà presidit pels membres presents de la junta electoral, el representant 

de la Junta Directiva de la FCdE i els interventors designats per les candidatures.  
  
21.3. La mesa electoral estarà presidida pel president de la Junta Electoral el qual 

tindrà tots els drets que corresponen al càrrec. 
  
 

 

Votacions 
  
21.4. El votant lliurarà la seva papereta al president de la mesa, el qual l’introduirà a 

l’urna, una vegada hagi comprovat la identitat del votant i la seva inclusió en el cens.  

 

22.5. Serà admès el vot per correu. (veure annex al final d’aquest reglament) 
 

21.6. Finalitzada la votació dels presents, faran el mateix els membres de la mesa amb 

dret a fer-ho, corresponent en primer lloc al secretari i, en últim, el president. 
 

Escrutini 
   
21.6. Finalitzat l’acte de la votació no es permetrà cap exercici de vot i es donarà inici 

a l’escrutini i al recompte de vots. 
   
21.7. El candidat que assoleixi la majoria dels vàlidament emesos serà proclamat nou 

representant del Comitè d’Àrbitres de la FCdE. 
  
21.8. En cas que hi hagi empat a la votació, es farà una nova elecció set dies desprès 

al mateix lloc, hora i condicions, sense necessitat de convocatòria prèvia. 
  
21.9. Si persisteix l’empat, es faran el mateix dia i lloc tantes votacions com calguin 

fins aconseguir el desempat. 
   
Article 22è- Publicació i proclamació dels resultats 
  
22.1. Efectuats els recomptes de vots, la junta electoral, mitjançant el seu president, 

farà pública la candidatura guanyadora. 
   



22.2. La junta electoral elaborarà una acta de proclamació de la candidatura 

guanyadora dins de les vint-i-quatre hores següents del dia de les votacions; la qual 

s’ha de comunicar, mitjançant certificació signada pel secretari amb el vist-i-plau del 

president de la junta electoral, dins els tres dies hàbils següents, a les candidatures 

presentades i a la Secretaria de la Federació Catalana d’Escacs. 
  
Contra l’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es podran interposar els 

recursos previstos en els Reglament Electoral. 
   

 

 

CAPÍTOL QUART 
Recursos. 

Article 23è 
  
23.1. Totes les reclamacions davant la junta electoral han de fer-se en un termini 

màxim de tres dies hàbils després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació, i la 

resolució de la junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els tres dies hàbils 

següents. 
  
23.2. Les impugnacions es realitzaran mitjançant escrit a la junta electoral, fent 

constar el nom, les circumstàncies i les causes raonades de la impugnació. 
  

CAPÍTOL CINQUÉ 
Disposicions finals 

  
Disposicions finals 
  

I. El present reglament electoral entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovat per 

l’assemblea del col·lectiu d’àrbitres de la FCE. 
 

ANNEX DEL VOT PER CORREU 

Vot per correu Comitè Tècnic d’Àrbitres 

Aquell elector que pugui preveure que en la data de la votació no es trobarà en el lloc de les 
votacions, podrà emetre el seu vot per correu.  
 
El procediment del vot per correu s’efectuarà de la següent manera:  



 
a) L’elector necessitarà dos sobres blancs amb dos tampanys normalitzats que 

podrà adquirir en qualsevol estanc o oficina de correus: mida petita de 17,50 
cm x 12 cm i un altre més gran de 23 cm x 16 cm (aproximat).  

b) La Federació publicarà al seu web un model d’escrit que el votant haurà 
d’omplir i signar on indiqui la seva intenció de realitzar el vot per correu. i 
que introduirà en el sobre gran juntament amb la fotocòpia del seu DNI. 

c) La Federació publicarà al seu web un model de papereta amb el nom dels 
candidats. 

d) El votant imprimirà la papereta amb el nom de la persona que vol votar i la 
introduirà en el sobre petit i el tancarà.   

e) El sobre petit amb la papereta a dins la introduirà en el sobre gran.  
f) El sobre gran exterior (amb el sobre petit a dintre) l'adreçarà, per correu 

ordinari o missatger, al local social de la Federació Catalana d’Escacs, 
(C/Sant Adrià, 20 08030 de Barcelona. Al sobre ha d’aparèixer la paraula 
eleccions. La Federació no es fa responsable del vots extraviats o que no 
arribin dintre del termini establert. 

g) El vot per correu haurà d’estar, com a molt tard, a la seu social de la 
Federació a les 19 hores del dia abans de l’acte de votacions. 

h) El vot per correu que arribi a la Federació serà custodiat i guardat pel 
personal Federatiu que el guardarà amb clau.  

i) Finalitzada la votació a la mesa electoral es distribuiran els vots per correu 
entre les diferents seccions. Es procedirà a l'obertura del sobre exterior i 
després de comprovar amb la fotocòpia del DNI, que el votant es troba inscrit 
en el cens, així com que no ha exercitat el vot personalment, s'introduirà 
seguidament el sobre petit sense obrir-lo dins l'urna corresponent i procedint-
se a la destrucció de la fotocòpia del DNI al finalitzar el procediment 
electoral. D'existir duplicitat seria eliminat el vot per correu.  

  
Barcelona, a 11 de maig de 2017 


