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TÍTOL PRIMER 
 
Disposicions generals -  Duració -  Domicili Social - Àmbit Territorial - 
Objecte Social 
 
I. DENOMINACIÓ 
 
Article 1r. 

 
L’Entitat funcionarà sota el nom de: “Associació Catalana de Futbol 
Botons” i el seu anagrama serà el de: “A.C.F.B.”; des del moment de la 
seva constitució gaudirà de personalitat i capacitat jurídica pròpies de les 
entitats legalment constituïdes i es regirà en lo successiu pels presents 
Estatuts. 

 
II. DURACIÓ 
 
Article 2n. 
 
Aquesta Associació es constitueix per un període de temps indefinit. 

 
III. DOMICILI SOCIAL 
 
Article 3r. 
 
El domicili social de l’Associació serà a Barcelona, carrer Bigai, 12 1er pis. 
La Junta Directiva queda facultada per acordar el canvi quan ho cregui 
convenient. 

 
IV. ÀMBIT TERRITORIAL 

 
Article 4t. 
 
L’Associació tindrà àmbit territorial a Catalunya, on es podran organitzar 
tota mena d’actes  reunions pròpies de l’A.C.F.B. 

 
V. OBJECTE SOCIAL 
 
Article 5è. 
 
Aquesta Associació es constitueix com agrupació lúdica, sense cap ànim 
de lucre, amb la finalitat de promoure i mantenir l’afecció al futbol amb 
botons, activitats complementàries i agrupar al seu entorn totes aquelles 
persones sense cap limitació d’edat, sexe o condició personal, social, 
econòmica, cultural o religiosa que desitgin fruir de l’esbarjo vers una 
activitat lúdica  
 
Desitgem per damunt de tot i com objectiu fonamental la concepció del joc 
com element d’unió i amistat dels seus participants i assentar les bases 
perquè, tant els actual com els futurs associats, puguin gaudir-ne. 
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Tindrà també com a finalitat,  els següents punts:  
  
a) Servir d’enllaç entre els associats i la Federació de Futbol Botons de 

Catalunya (F.F.B.C.) o altres organismes i associacions, col·laborant 
en quantes funcions i actes s’estimin convenients.  

 
b) Elevar a l’Administració totes les peticions que siguin acordades, per a 

un millor desenvolupament de l’Associació.  
 
c) Representar als seus associats davant  l’Administració i altres entitats 

d’iguals finalitats.  
 
d) Establir un Reglament Oficial de Joc que serveixi de pauta d’obligat 

acompliment en totes aquelles competicions oficials de l’Associació.  
 
e) Organitzar competicions oficials, establint les normes generals i 

atorgant els trofeus i els premis corresponents.  
 
f) Confeccionar un Ranking dels seus associats, per a situar a cadascú 

en el seu just nivell i tenir-lo constantment actualitzat.  
 
g) Elaborar un codi Ètic-deontològic que serà respectat per tots els 

associats.  
 
h) Contractar la publicitat, les marques dels camps de joc i qualsevol tipus 

de “merchandising”.  
 
i) Publicar un butlletí o revista, si s’estima oportú, que posi de manifest 

les activitats socials i mantingui informats als socis de totes aquelles 
qüestions i noticies que siguin d’interès col·lectiu.  

 
j) Divulgar el futbol botons a la societat i difondre els seus  avantatges 

aprofitant els mitjans tecnològics i la web. 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
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TÍTOL SEGON 
 
Dels Associats  
  
 
VI. Procediment d’admissió i pèrdua de la qualitat de soci  

 
 

Article 6è: Classes de socis  
 
Els socis de l’Associació Catalana de Futbol Botons es dividiran en les 
següents classes:  
 
a) Socis Fundadors: Fruiran d’aquesta distinció tots els socis que van 

fundar l’Associació el 27/11/1993  
 
b) Socis Protectors: Seran aquells que anomeni la Junta Directiva per les 

ajudes econòmiques aportades a l’Associació, així com també tots 
aquells establiments, Societats o Corporacions, que facin donatius pel 
sosteniment de l’A.C.F.B.  

 
c) Socis Honoraris: Tots aquells que proposi la Junta Directiva i acordi 

l’Assemblea General, pels mèrits concrets que els facin mereixedors 
de tal distinció. Quan les esmentades causes revesteixin un caire 
extraordinari, podran anomenar-se Presidents D’Honor.  

 
d) Socis Numeraris: Són tots aquells que hagin satisfet la quota d’ingrés 

després de la data de fundació i que estiguin al corrent de pagament 
de la quota aprovada per a cada període.  

  
Hi ha tres categories de socis numeraris, segons l’edat:  

 
1. Categoria infantil: fins als 14 anys (inclosos)  

 
2. Categoria  júnior: de 15 a 17 anys (inclosos) 
  
3. Categoria sènior: a partir de 18 anys   
 

e) Socis Simpatitzants: Els restants afiliats, no inclosos en cap de les 
anteriors categories.  
  
La quota social serà satisfeta en els terminis que estableixi la Junta 
Directiva i sempre dins del primer trimestre de l’exercici anual establert, 
mitjançant l’ ingrés de la mateixa al compte corrent que l’ Associació tingui 
en una entitat bancària,  o a partir de qualsevol altre modalitat de 
pagament que s’aprovi. 
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Article 7è: Forma d’ingrés   
 
La sol·licitud de tots aquells que desitgin pertànyer a l’A.C.F.B, es farà 
saber per escrit a la Junta Directiva.  
 
 
Article 8è: Es perd la qualitat de soci pels següents motius:  
 
a) Per voluntat expressa de l’interessat, manifestada per escrit.  
 
b) Per manca de pagament de les quotes.  
 
c) Per incompliment dels acords adoptats pels òrgans de govern.  
 
d) Per incompliment de les obligacions establertes en els presents 

Estatuts.  
 
e) Per prendre’s atribucions, sense estar legitimat a fer-ho.  
 
f) Per conducta incívica, deshonesta o d’exemple poc edificant i contrària 

a l’esperit i fins proposats per l’Associació en aquests Estatuts, i als 
seus principis i valors expressats en el Codi Ètic. 

 
Aquests acords, seran aprovats per l’Assemblea General a proposta de la 
Junta Directiva.  En els casos d’infracció dels apartats c, d, e,  i f, la 
Secretaria General practicarà una informació i sol·licitarà a l’interessat per 
escrit les al·legacions que estimi oportunes, per a traslladar-les a la Junta 
Directiva per a la corresponent resolució.  
  
Contra aquesta resolució podrà presentar-se un recurs d’apel·lació davant 
l’Assemblea General, sempre que així ho manifesti l’interessat dins dels 15 
dies naturals següents a la recepció de la notificació, per tal es pugui 
incloure a l’ordre del dia de la primera Assemblea General que es celebri, 
quedant mentrestant en suspens l’acord de la Junta Directiva.    
 
 
VII. Drets dels socis  

 
Article 9è.  
 
Tots els socis de l’A.C.F.B, tindran dret a utilitzar les instal·lacions i 
participar en els actes que s’organitzin en les condicions que s’estableixin.  
 
Tot associat té dret a gaudir de les instal·lacions de l’Associació o bé 
d’aquells espais o locals que, per mitjà de la mateixa, en siguin cedits 
durant els dies i horaris establerts. Per a la utilització dels camps de joc es 
tindrà en compte el següent ordre de prioritats:  
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1r. La celebració d’un partit oficial de la Lliga A.C.F.B.   
 
2n. La celebració d’un partit oficial de qualsevol torneig organitzat per             

l’ A.C.F.B. o d’altres tornejos en els que intervinguin associats 
representant a l’ A.C.F.B.   

 
3r. Per ordre d’arribada i donant l’oportunitat a la resta de companys 

de   poder-ho fer, per la qual cosa es recomana que cada partit 
tingui una    durada màxima de 30 minuts. 

 
 
Article 10è.   
 
Seran facultats dels Socis Fundadors i de Número, sempre i quan estiguin 
al corrent de les quotes de pagament, els següents drets:  
 
a) Elecció i proposta de la Junta Directiva.  
 
b) Prendre part, amb veu i vot, en les deliberacions de l’Assemblea General   

(Els que siguin menors de 18 anys, segons la llei vigent, només tindran veu).  
 
c) Si son majors d’edat, podran ser elegits membres de la Junta Directiva 

i exercir qualsevol càrrec dins la mateixa, o ésser proposats per la 
Junta Directiva per altres càrrecs tant a l’ A.C.F.B. com a qualsevol 
altra associació relacionada amb els botons.  

 
d) Presentar propostes de modificació del Reglament de Joc a la Junta 

Directiva en els terminis que aquesta estableixi i amb la signatura d’ 
almenys cinc socis.  

  
e) Rebre tota aquella informació que elabori l’Associació vers temes 

d’interès col·lectiu, que són: 
 

- Temes dels propis Estatuts. 
  
- Temes relacionats amb els Reglaments de Joc, de Competició i 

d’Ètica.  
 
- Temes vinculats a les activitats de l’Associació.  
 
- Qualsevol altre tema d’interès general.  
 

f) Formular a la Junta directiva peticions, consultes o contestacions a 
temes concrets.    
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g) Plantejar totes aquelles qüestions que afectin als òrgans de Govern de 

l’A.C.F.B. per a ser estudiades, debatudes i resoltes a l’Assemblea, 
com són:  

 
- Modificació dels Estatuts. 

  
- Acords de l’Assemblea General. 

  
- Acords de la Junta Directiva. 

 
- Acords del President 
 

Per a presentar la sol·licitud de debat en l’Assemblea de qualsevol d’aquests 
temes, la petició haurà d’estar avalada per un mínim d’un 20 % del total 
d’associats amb dret a vot. Un cop validada per la Junta Directiva, la 
sol·licitud s’haurà d’estudiar, debatre i aprovar o no, a l’Assemblea General 
Extraordinària a celebrar en un termini màxim de 45 dies naturals, des de  la 
data d’entrada a la Secretaria General d’aquesta sol·licitud.     
 
Qualsevol associat podrà sol·licitar per escrit a la Junta Directiva petició, 
consulta o contestació a un tema concret. L’escrit s’adreçarà a la 
Secretaria General de l’Associació, que el sotmetrà a l’òrgan directiu adient 
per a  la seva resolució. La Junta Directiva el contestarà pel mateix 
conducte i dins els 15 dies naturals següents a la seva entrada a la 
Secretaria de l’Associació.  

 
 

Article 11è.  
 

Els socis Protectors i Simpatitzants podran prendre part, amb veu però no 
amb vot, en les deliberacions de les Assemblees Generals, presentar les 
propostes que estimin oportunes i fer les preguntes que creguin 
convenients. 
 
 
Article 12è: Quotes dels associats 
 
La quota dels socis, en les diferents categories serà fixada per la Junta 
Directiva que la sotmetrà a l’aprovació de L’Assemblea General, quedant 
facultada la Junta Directiva per dictar el procediment pel qual es tinguin 
que satisfer les quotes  indicades.  
 
La Junta Directiva podrà atorgar exempcions, fins i tot d’un 100 % de la 
quota, a favor de casos especials. 
 
Tot associat ha d’estar al corrent de pagament de la quota social per poder 
exercir els seus drets.  
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VIII. Deures dels socis  

 
 

Article 13è. Són obligacions dels socis:  
 
a) Complir tot allò que continguin els presents Estatuts, els acords de la 

Junta Directiva i dels seus òrgans delegats o Comitès i tot el que 
s’estableixi i s’aprovi en les Assemblees Generals , sempre i quan sigui 
conforme amb els Estatuts.  

 
b) Col·laborar dins les seves possibilitats en els serveis interns establerts 

per l’Associació.  
 
c) Actuar d’acord amb els principis i valors de l’A.C.F.B.  
 
d) Satisfer les quotes, dins el temps, terminis i formes establertes pels 

òrgans de Govern de l’Associació.  
 
e) Exercir amb responsabilitat, dedicació i honestedat els càrrecs pels 

quals hagin estat anomenats.  
 
f) Mantenir en ordre els locals on es practiqui el joc, tenir cura dels 

camps de joc, del mobiliari i altres complements així  com a conservar 
net el local en qüestió.  

 
g) Recollir i endreçar els elements de joc, el mobiliari propi del recinte i /o 

els envasos de les begudes consumides.  
 
h) Respectar els horaris establerts per la utilització dels locals pel bon 

nom i imatge de l’Associació.  
 
i) Complir amb les dates i els horaris de celebració dels partits en les 

competicions en què es participi.  
 

j) Evitar tota conducta encaminada a alterar el decurs normal d’un partit 
i/o competició, que directa o indirectament pugui influir en el seu 
resultat o desenllaç, ja sigui en benefici propi o de tercers.  
 

k) Observar en silenci i a distància prudent els partits de qualsevol 
competició i fer cas dels requeriments que els hi puguin fer els 
jugadors. 
 
 
_________________________________________________________ 
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TÍTOL TERCER 
 
Òrgans de Govern i Administració 
 
 
IX. Òrgans Directius 
 
 
Article 14è.  
 
L’A.C.F.B. serà regida per: 
 
a) L’Assemblea General 
 
b) La Junta Directiva 

 
c) El President 

 
 

L’Assemblea General 
 
Article 15è.  
 
L’Assemblea General, degudament constituïda i convocada, representa la 
totalitat dels associats i els seus acords seran obligatoris per a  tothom.  
 
 
Article 16è.  
 
L’Assemblea General es reunirà i deliberarà conforme el previst en aquests 
Estatuts. 
 
 
Classes d’Assemblees  
 
Article 17è.   
 
Les reunions de l’Assemblea General podran ser Ordinàries i 
Extraordinàries.  
  
L’Assemblea General Ordinària se celebrarà un cop a l’any i durant el 
primer trimestre de l’exercici anual.  
  
Les Assemblees Generals Extraordinàries es convocaran, sempre que la 
Junta Directiva ho cregui necessari o bé ho sol·licitin per escrit un terç dels 
associats, per l’estudi i debat d’assumptes concrets. 
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S’entendrà constituïda Assemblea Universal quan siguin presents a 
l’Assemblea la totalitat dels associats amb dret a vot. 
 
 
Ordre del dia  
 
Article 18è.  
 
L’ordre del dia serà redactat pel Secretari General i aprovat per la Junta 
Directiva. No podrà sotmetre’s a discussió cap proposició que no estigui 
continguda en el mateix.  
  
 
Convocatòria  
 
Article 19è.  
 
Les convocatòries a les Assemblees s’efectuaran pel Sr. President.  
 
 
Article 20è.  
 
Es citarà per escrit a tots els associats, al menys 15 dies naturals abans de 
la data de la celebració del l’Assemblea en convocatòria única, amb detall 
de l’ordre del dia, indicant data, hora i lloc on es celebrarà. 
 
 
Article 21ºè.  
 
Les Assemblees Generals, tant les Ordinàries com les Extraordinàries, 
quedaran constituïdes, qualsevol que sigui el nombre d’assistents presents 
o bé representats per escrit, essent per tant, ferms els seus acords.  
  
 
Representacions 
  
Article 22è.  
 
Tot soci numerari podrà ostentar en les Assemblees la representació de 
dos socis més, amb un document signat pel soci que hagi delegat la seva 
representació i en  el que s’indicarà el punt o els punts de l’ordre del dia 
pels quals la delegació ha estat concedida. 
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Facultats 
 
Article 23è.  
 
Degudament constituïdes, dites Assemblees tindran les següents facultats:  
 
a) Elegir els membres de la Junta Directiva  

 
b) Examinar i aprovar, si procedeix, els comptes de l’exercici anterior, els 

pressupostos i les quotes a satisfer pel proper exercici i les activitats i 
programa de treball.  
 

c) Admetre o refusar les persones proposades per la Junta Directiva per 
a President d’Honor o Socis Honoraris. 
 

d) Resoldre, en alçada, els recursos de reposició presentats al President, 
contra acords de la Junta Directiva.  
 

e) Adoptar tots aquells acords que es considerin adients per la bona 
marxa de l’Associació, sobre assumptes que figurin en l’ordre del dia.  
 

f) Aprovació i modificació dels Estatuts i del Codi d’Ètica.  
 

g) Aprovació i modificació del Reglament de Joc.  
 

h) Decisió d’acords vers la separació d’associats.  
 

i) Autoritzar la sol·licitud d’ingrés i/o ingrés a qualsevol tipus d’Associació 
u organisme.  
 

j) Acordar la constitució de reserves voluntàries i/o especials que es 
considerin convenients. 
 

k)  Dissolució de L’Associació amb votació de més del 50% dels socis 
fundadors i numeraris. 

 
 
Actes  
 
Article 24è.  
 
Els acords de les Assemblees Generals, es consignaran en un Llibre 
d’Actes, seran signades pel Secretari, amb el vist-i-plau del Sr. President 
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Execució dels acords  
 
 
Article 25è.  
 
Els acords de les Assemblees Generals podran ésser executats 
d’immediat, sense que es tingui que esperar, pel seu compliment, 
l’aprovació de l’Acta de la sessió en que foren aprovats i sense que puguin 
ser suspesos per causa ni reclamació de cap mena. 
 
 
Propostes  
  
Article 26è.  
 
Per a que una proposta d’un o de varis associats pugui figurar a qualsevol 
Assemblea General, serà precís que estigui formulada per escrit i signada per 
un mínim de cinc socis, amb plens drets, i presentada a la Junta Directiva amb 
un mes d’antelació, com a mínim, a la celebració de l’Assemblea General.  
  
S’exceptuen d’aquest procediment, les propostes o qüestions referents a la 
modificació dels Estatuts i a la impugnació d’acords dels Òrgans de 
Govern, que es regiran pel que estableixin aquests mateixos Estatuts.  
 
 
Taules de Juntes. Formes de deliberar  
 
Article 27è.  
  
Les Assemblees Generals seran presidides pel Sr. President o en cas 
d’absència pel  Sots-President. En defecte d’aquests, pel Vocal de més 
edat de la Junta Directiva.  
  
El Secretari serà el responsable d’anotar totes les intervencions, d’aixecar 
la corresponent Acta de l’Assemblea i reflectir-la en el Llibre d’Actes de les 
Assemblees Generals, compulsat per la Generalitat de Catalunya.  
 
 
Article 28è.   
 
Constituïdes conforme s’ha previst, el Sr. President declararà oberta la 
sessió, fent-ne la lectura de l’Acta precedent, si s’escau, per a  la seva 
definitiva aprovació.  
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Article 29è.   
 
El Sr. President serà l’encarregat de dur a terme l’ordre i discussió dels 
assumptes que hauran motivat la reunió, concedint la paraula a les 
persones que, amb dret a fer-ho, ho sol·licitin. Només podran concedir-ne 
dos torns en pro i altres dos en contra per a la discussió de les 
proposicions i un darrer torn per rectificar; no obstant això, quan la 
complexitat de l’assumpte a tractar ho requereixi, es podrà concedir un 
major número de torns. 
 
 
Article 30è.  
 
Els membres de la Junta Directiva, amb la vènia del Sr. President, podran 
fer ús de la paraula, sempre que ho creguin convenient, sense consumir 
torn.  
 
 
Article 31è.  
 
El Sr. President podrà cridar a l’ordre al soci que discuteixi assumptes 
aliens a la discussió en que intervingui, i podrà retirar-li la paraula en cas 
de que expressés paraules o conceptes que exigeixin tal sanció.  
 
 
Article 32è.  
 
Si un assistent fa servir termes o maneres incorrectes i ofensives, a criteri 
del Sr. President, aquest pot determinar la seva expulsió de la sala, sense 
perjudici de l’aplicació de les sancions previstes en l’Article 8è. 
 
  
Article 33è.  
 
En totes les discussions es concedirà el dret de la paraula, en l’ordre en 
que s’hagi sol·licitat i l’assistent que es trobi fent ús de la mateixa, no podrà 
ser interromput, a no ser pel Sr. President 
 
 
De les votacions 
  
Article 34è.  
 
Els acords es resoldran per la majoria absoluta de vots. El vot del Sr. 
President, decidirà en cas d’empat. Seran nuls els vots no llegibles. 
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Article 35è.  
 
Les votacions podran ser:  
 
a) Nominals: si ho sol·liciten la majoria de la Junta Directiva o els 

assistents amb dret a vot i sempre per l’elecció de la Junta Directiva. 
 

b)  Secretes per l’admissió de Socis Honoraris o Protectors, sempre que 
el mateix sigui sol·licitat per un mínim de 15 socis o per la Junta 
Directiva.  
 

c) Per aclamació: quan així sigui acordat per l’Assemblea General.  
 

d) Les paperetes de les votacions seran individuals i escrites amb tota 
claredat. Seran emeses per la Junta Directiva amb l’ordre del dia 
corresponent.  

  
La votació es portarà a terme pel sistema d’un soci igual a un vot, més els 
que porti representats d’acord amb l’Article nº 22. 
 
 
Article 36è.  
 
Tota votació quedarà degudament reflectida a la corresponent acta.  
  
 
De la Junta Directiva  
  
 
Proclamació i elecció de candidats 
 
Article 37è.  
 
L’elecció del Sr. President i restants membres de la Junta Directiva, que 
formaran amb ell candidatura conjunta, serà feta per l’Assemblea General 
o Extraordinària, sempre que el mateix s’indiqui en la Convocatòria. 
 
Tindrà lloc de la següent manera:  
 
a) La Junta Directiva anunciarà als associats amb UN MES d’anticipació i 

per escrit la corresponent convocatòria d’eleccions, cada cop que 
s’acabi el període de mandat establert o bé en cas de dimissió del     
Sr. President, per motiu voluntari o per força major. 
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b) Els associats que ho desitgin podran presentar la seva candidatura a 

President  o a membres de la Junta Directiva, sempre que reuneixin 
els següents requisits:  
 
- Tenir una edat mínima de 18 anys complerts i una antiguitat com a 

associat de 2 anys. 
 

-  Estar al corrent del pagament de la quota social.  
 

- Presentar la candidatura a President avalada per un mínim de 
signatures equivalent al 15% d’associats amb dret a vot.  

 
c) Per facilitar l’obtenció dels avals, la Junta Directiva entregarà als 

interessats en presentar la seva candidatura la llista actualitzada dels 
associats amb dret a vot, sempre que ho sol·licitin per escrit a la 
Secretaria General, 
  

d) La Junta Directiva, en els terminis i procediment citats en l’article 40è. 
dels Estatuts, examinarà les llistes presentades, eliminant aquelles 
signatures que no s’ajustin amb l’ establert als punts anteriors. Les 
candidatures que compleixin tots els requisits, seran proclamades 
candidatures oficials a la Junta Directiva. 

 
e) Si només es presentés una candidatura en el termini reglamentari, 

aquesta serà declarada automàticament guanyadora.  
 

f) Cas de no presentar-se cap candidatura o bé que cap de les 
presentades reuneixi els requisits establerts del punt b) d’aquest 
article, es procedirà a convocar novament eleccions, tornant a 
efectuar-se tots els passos descrits en el present article.  
 

g) Abans de procedir-ne a l’elecció en l’Assemblea, els candidats a 
President disposaran d’un temps màxim de 15 minuts per a presentar 
el seu programa de govern.  
 

h) L’elecció es realitzarà d’acord amb el que s’indica en els articles 34è i 
35è. D’aquests Estatuts. 

 
 
Article 38è.  
 
Les candidatures hauran d’ésser comunicades per escrit a la Junta 
Directiva, al menys, amb un mínim de 15 dies naturals d’antelació a la 
celebració de l’Assemblea, indicant el nom, cognoms i càrrecs de 
cadascun dels candidats. 
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Tots els càrrecs seran honorífics.  
  
Els fulls d’avals, juntament amb la candidatura, es presentaran a la Junta 
Directiva 15 dies naturals abans de la data fixada per les eleccions, fent-hi 
constar, filiació dels associats avaladors, número d’associat i número de 
DNI. 
 
El candidat a President presentarà juntament amb la seva candidatura, la 
relació dels noms dels membres de la Junta Directiva, els seus 
corresponents càrrecs i el seu programa de treball ben detallat.  
 
 
Article 39è.  
 
La durada del mandat de la Junta Directiva serà per un període de TRES 
anys, essent possible la reelecció tants cops com calgui. 
  
 
Article 40è.  
 
La Junta Directiva celebrarà sessió almenys 10 dies naturals abans de 
l’Assemblea General i una vegada comprovades les candidatures 
presentades, sempre i quan acompleixin els requisits exigits en aquests 
Estatuts, es procedirà a la corresponent proclamació que signada pel Sr. 
Secretari, serà fixada en el tauler d’anuncis de l’Associació, notificant-ne 
per correu a tots als socis amb la deguda antelació. 
 
 
Article 41è.   
 
Contra els acords de la Junta Directiva en relació amb la proclamació de 
candidatures, es podrà recórrer a l’Assemblea General si així ho demana 
l’interessat o proponent. El recurs s’interposarà de reposició al Sr. 
President, que en cas de confirmar l’acord concorregut, el podrà elevar a la 
propera Assemblea General, prèvia inclusió en l’ordre del dia, per ésser 
resolt com qüestió prèvia. 
 
 
Article 42è.  
 
La Junta Directiva celebrarà reunions un cop cada 2 mesos i també 
sempre que el Sr. President ho estimi convenient o hagi estat sol·licitat, al 
menys,  per un terç dels membres de la Junta. El Sr. President les 
convocarà en temps i forma. 
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Article 43è. 
 
 L’Assistència a les reunions de la Junta Directiva serà obligatòria per a 
tots els seus membres; tots aquells que hi faltin, per un mínim de sis 
vegades justificades o tres vegades sense justificar en el transcurs de 
l’any, s’entendrà que renuncien als seus càrrecs i el Sr. President els podrà 
substituir per altres persones. 
 
 
Article 44è.  
 
Les reunions de la Junta Directiva, es regiran per les mateixes normes que 
l’Assemblea General (Articles 27è., 28è.,29è.,33è., i 34è.).  
 
 
Article 45è. 
 
El Secretari General anotarà totes les intervencions per a aixecar la 
corresponent acta i reflectir-la, un cop aprovada, en el Llibre d’Actes de 
reunions de la Junta Directiva compulsat per la Generalitat de Catalunya. 
  
 
Article 46è.  
 
D’acord amb l’article 39è., els càrrecs tindran una durada de TRES anys. 
No obstant, les vacants que puguin produir-se per dimissions parcials, o 
per altres causes podran ser cobertes, interinament, per membres 
designats per Sr. President, nomenament que posarà en coneixement de 
l’Assemblea General en la primera reunió, la qual podrà ratificar  els 
nomenaments. 
 
 
Cessaments  
 
 
Article 47è.  
 
Cadascun dels membres de la Junta Directiva cessaran: 
 
a) Per voluntat pròpia i raonada, formulant-ne per escrit dirigit a la Junta 

Directiva.  
 

b) Per prescripció reglamentària.  
 

c) Per incapacitat mental o per interdicció civil.  
 

d) Per defunció.  
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e) Per incompliment de les seves obligacions com a membre de la 

Junta i/o com associat.  
 

f) Per faltar a les reunions, d’acord amb el contingut de l’Article 43è.   
 
En el suposat de cessar la totalitat de la Junta Directiva, aquesta nombrarà 
una Junta Gestora de tres membres per convocar eleccions i atendre les 
urgències  peremptòries.   
 
 
Règim Administratiu 
 
 
Article 48è.  
 
La Junta Directiva publicarà, anualment, un  resum dels comptes 
d’ingressos i despeses corresponents a l’exercici anual de referència així 
com la relació dels socis que hagin estat donats de baixa i a alta en el 
transcurs de l’exercici.  
 
 
Article 49è. 
 
 A partir del dia de l’aprovació dels presents Estatuts, els Llibres d’Actes, 
Comptabilitat, Justificants d’ingressos i despeses i Correspondència, 
estaran a disposició de qualsevol soci, en quant li afecti personalment, per 
a que pugui examinar-los, prèvia petició a la Presidència. 
 
 
Composició 
 
 
Article 50è.  
 
La Junta Directiva  estarà composada pels següents membres:  
 
a) President  

 
b) Sots-President  
 
c) Secretari General d) Tresorer  
 
d) Tants vocals com consideri necessaris el Sr. President  
  
Una vegada constituïda la Junta Directiva, tal i com queda expressat en el 
paràgraf anterior, el Sr. President designarà la missió especifica de 
cadascun dels vocals de la mateixa, fent-ho constar a l’acta. 
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Atribucions i obligacions de la Junta Directiva  
 
 
Article 51è.  
 
Serà competència de la Junta Directiva tot allò relacionat amb el govern i 
administració de l’Associació, que no estigui reservat a l’Assemblea 
General. Especialment es fa menció a les següents facultats:  
 
a) L’execució i acompliment dels acords presos a les Assemblees.  

 
b) Realitzar i dirigir les activitats de l’Associació per l’acompliment de la 

seva finalitat.  
 

c) Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació i realitzar 
els ja aprovats.  
 

d) Presentar a l’Assemblea General, la Memòria de Gestió, els 
pressupostos, el balanç i la proposta de quotes de cada exercici, per a 
la seva aprovació.  
 

e) Responsabilitzar-se del control de la tresoreria i de la comptabilitat, 
sense menyspreu de les competències del Tresorer.  
 

f) Establir les condicions i sancions disciplinàries necessàries pels 
associats que tinguin comportaments antireglamentaris.  
 

g) Proposar a l’Assemblea General la modificació dels Estatuts.  
 

h) Anomenar un Comitè Tècnic de Reglament que estudiarà, articularà i 
resoldrà totes les propostes de modificació del Reglament de Joc, per 
a presentar-les posteriorment a l’aprovació de l’Assemblea General 
Extraordinària.  
 
Aquestes propostes hauran de seguir els criteris generals que 
estableixi la Junta Directiva en cada moment.  
 
El Reglament de Joc només podrà modificar-se un cop per temporada. 

 
i) Pel millor funcionament intern de l’Associació , la Junta Directiva podrà 

nomenar un Comitè de Competició i un comitè d’Ètica. 
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El Comitè de Competició tindrà les següents facultats:  
 

1. Confeccionar un Reglament que estableixi les pautes de 
funcionament de les competicions.  
 

2. Controlar la bona marxa de les competicions, ordenant les dates i 
hores de celebració dels partits endarrerits.  

 
3. Establir una normativa sancionadora, per aplicar-la en tots aquells 

casos irregulars que es produeixin en les competicions.  
 
4. Traslladar al Comitè d’Ètica totes aquelles incidències que es 

puguin produir dins d’una competició i que afectin al comportament 
individual dels participants. 

 
j) Fixar els criteris generals de modificació del Reglament de Joc. 

 
k)  Assumir les facultats i funcions del Comitè d’Ètica quan aquest no 

s’hagi nomenat.  
 

l) Proposar a l’Assemblea General l’ ingrés a associacions i/u 
organismes d’interès per a l’A.C.F.B.  
 

m) Designar la persona o persones que representaran a l’A.C.F.B. en 
aquestes associacions u organismes. 
 

n) Acordar el canvi del domicili social de l’Associació.  
 

o) Realitzar totes aquelles gestions a títol propi o de cara a tercers que 
siguin necessàries per a garantir la bona marxa de l’Associació. 

 
 
Atribucions i obligacions del President  
 
 
Article 52è. 
  
El Sr. President de l’Associació i de la Junta Directiva tindran les següents 
atribucions:  
 

a) Presidir les Assemblees Generals i les sessions de la Junta 
Directiva, dirigir les discussions i mantenir l’ordre en els debats.  

 
b) Decidir amb el seu vot les qüestions en les quals es produeixi 

empat. Ordenar les citacions de les reunions i de les Assemblees. 
 

c)  
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c) Ordenar les citacions de les reunions i de les Assemblees.  
  
d) Autoritzar i signar quants documents consideri necessaris, visant els 

lliurats pel Secretari General.  
 

e) Autoritzar tots els lliuraments d’ordre de pagament, signant-los 
juntament amb el Tresorer.  
 

f) Nomenar i cessar càrrecs de la Junta Directiva, segons l’article 47è.  
 

g) Executar i fer que s’acompleixin els acords de les Assemblees i de les 
Juntes Directives.  
 

h) Mantenir informats, en tot moment, als membres de la Junta Directiva 
de les seves gestions i resultats de les mateixes.  
 

i) Representar legalment a l’Associació en tots els àmbits que calgui, 
atorgant i revocant poders i celebrant tota mena d’actes i contractes. 

 
Atribucions i obligacions del Sots-President 
 
   
Article 53è.   
 
El Sots-President realitzarà les funcions que el President li encomani 
per a la bona marxa de l’Associació i el substituirà en els següents 
casos:     
 
Per malaltia, absència o qualsevol altre causa de força major, ocupant 
la vacant i assolint totes les atribucions i obligacions presidencials, 
prèvia reunió de la Junta Directiva per a  la seva corresponent 
legalització i constància en acta. 
 
Article 54è.  
 
El Secretari General tindrà les següents funcions:  
 
a) La cura i custòdia dels Llibres d’Actes i documentació de 

l’Associació. 
  

b) Aixecar acta de  quantes reunions celebrin les Assemblees 
Generals i la Junta Directiva, amb el vist-i-plau del Sr. President.  
 

c) Portar el llibre de registre d’associats, amb les corresponents 
adreces, noms dels equips, altes i baixes.  
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d) Expedir tota mena de certificats i documents amb el vist-i-plau del 
President. 
 

e)  Redactar la memòria anual. 
  

f) Redactar l’ordre del dia, per a  tota mena de Juntes i Assemblees. 
 

Atribucions i obligacions del Tresorer  
 
Article 55è.  
 
La missió del Tresorer serà:  
 
a) Responsabilitzar-se de tota l’activitat econòmica de l’Associació, 

tant pel que fa referència a aspectes propis del seu funcionament 
intern com a aspectes de publicitat, merchandising o d’altres que 
es puguin establir amb clients, proveïdors, associacions u 
organismes relacionats amb l’A.C.F.B.  
 

b) La custòdia dels fons de l’Associació.  
 

c) Obrir, operar i cancel·lar tota classe de comptes bancaris, lliurant els 
talons i documents de càrrec, conjuntament amb el Sr.- President.  
 

d) Confeccionar els registres comptables necessaris i portar els llibres de 
caixa i bancs amb el tancament i arqueig a la fi de cada mes, que signarà.  
 

e) Fer pagaments per un import màxim de 100 € o el que fixi la Junta 
Directiva en cada moment.  
 

f) Satisfer les ordres de pagament que portin la signatura del Sr. 
President.  
 

g) Emetre el rebut en tota mena de cobraments, en els que se 
sol·liciti.  
 

h) Fer-se càrrec del mobiliari, estris i efectes que formin part del patrimoni 
de l’Associació amb el corresponent inventari dels mateixos. 

 
Atribucions i obligacions dels vocals  
 
Article 56è.  
 
Els vocals desenvoluparan les funcions que el Sr. President els 
encomani per a  la bona marxa de l’Associació.   
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Règim d’incompatibilitats   
 
Article 57è.  
 
Els membres de la Junta Directiva de l’Associació no podran efectuar, a títol 
propi o de tercers ni com a socis o directius d’empreses o societats de 
qualsevol tipus, cap mena d’activitat econòmica lucrativa que tingui relació 
amb l’A.C.F.B.  
  
Si aquest fet es produeix, l’afectat o afectats seran cessats 
automàticament dels càrrecs corresponents i podran ser sancionats per 
aquest motiu.  
  
Excepcionalment, l’Assemblea podria autoritzar aquestes activitats, si les 
considera beneficioses per a la marxa de l’Associació, sempre i quan sigui 
aprovat per un mínim dels 2/3 de la suma dels vots presents i 
representants. 
 
____________________________________________________________ 
 
TÍTOL QUART  
  
Règim econòmic  
  
X. Patrimoni, Pressupost i Any Social  
  
Patrimoni  
 
Article 58è.  
 
Formen el patrimoni de l’Associació:  
 
a) Els bens reflectits en l’inventari anual.  

 
b) La recaptació de les quotes de tota classe als associats.  

 
c) Les donacions o legats que puguin ser fetes al seu favor.  

 
d) Les aportacions que, en cada cas, puguin ser establertes per 

l’Assemblea General.  
  
Pressupost  
 
Article 59è.  
Anualment la Junta confeccionarà un Pressupost d’ingressos i despeses 
per la seva aprovació, si procedeix, per l’Assemblea General Ordinària, 
que regularà la vida econòmica de l’Associació en el decurs de l’exercici. 
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En cas de necessitat, la Junta Directiva, podrà confeccionar un Pressupost 
General Extraordinari, d’ingressos i despeses, que presentarà a la primera 
Assemblea General que es celebri, per a la seva aprovació.  
  
 
Any social 
 
  
Article 60è.  
 
L’exercici anual començarà el dia 1 de setembre i finalitzarà el dia 31 
d’Agost.  
  
 
Jurisdicció 
 
  
Article 61è.  
 
Els socis de l’A.C.F.B. es sotmeten, pel fet d’ésser-ho, amb expressa 
renúncia de qualsevol fur i domicili que pogués correspondre’ls, a la 
competència de la Justícia de la Generalitat de Catalunya, per resoldre 
qualsevol qüestió de caire litigiós, sorgida per raons d’afers socials, durant 
la vida de l’Associació o durant la seva liquidació. 
 
 
Omissions i interpretacions d’aquests estatuts  
 
 
Article 62è.  
 
Tot el que no estigui previst en els presents Estatuts així com els dubtes 
que pugui presentar la seva interpretació, serà objecte de resolució en 
caire provisional per la Junta Directiva, i en forma  definitiva i inapel·lable 
per l’Assemblea General. L’esmentada resolució es considerarà com a part 
integrant d’aquests Estatuts 
 
 
 
 
____________________________________________________________ 
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TÍTOL CINQUÈ  
  
Dissolució de l’Associació 
 
  
Article 63è. 
 
L’Associació es dissoldrà per:  
 
a) Acord de l’Assemblea General, en la forma indicada al article 23 K.  

 
b) Dictamen d’un Organisme Superior.  
 
c) La variació de la normativa vigent que afecti als Estatuts de 

l’Associació vers la seva continuïtat. 
 
  

Article 64è.  
 
En el cas de que s’acordi la dissolució de l’A.C.F.B., es procedirà a 
efectuar inventari i balanç de la situació i la conseqüent liquidació. 
 
  
Article 65è.  
 
L’Assemblea nomenarà fins a tres liquidadors, i fixarà les seves facultats. 
El nomenament de Junta Liquidadora no posarà fi als poders i funcions de 
la Junta Directiva, que conservarà les mateixes facultats que durant la vida 
normal de l’A.C.F.B.  
 
  
Article 66è.  
 
Liquidats tots els bens, el seu import existent es destinarà en primer terme, 
al compliment de les responsabilitats contretes per l’Associació i el restant, 
es posarà a la disposició al millor criteri d’aquesta Assemblea, a una entitat 
benèfica d’aquesta ciutat, tot això d’acord amb la Llei publicada al B.O.E. 
núm. 311 amb data 28/12/1964.  
   
 
Aquests Estatuts van ser aprovats a Barcelona, el 17 de Juliol de 2018.  
  
 
            El President                    El Secretari General  
  
            Ramon Pes i Puig                              Jordi Soler i Moseñe 
 
 


