
ELECCIONS

FEDERACIONS ESPORTIVES VALENCIANES



ELECCIONS FEDERACIONS ESPORTIVES VALENCIANES

PROCESSOS ELECTORALS 

FEDERATIUS 2022

PRESENTACIÓ I NOVETATS DE L’ORDRE ELECTORAL
PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA ELECTORAL ELECDEP



NORMATIVA 
APLICABLE ALS 
PROCESSOS
ELECTORALES

LLEI 2/2011, DE 22 DE MARÇ, DE L'ESPORT I 
L'ACTIVITAT FÍSICA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

ORDRE 7/2022 PER LA QUAL ES REGULEN ELS 
PROCESSOS ELECTORALS DE LES FEDERACIONS 
ESPORTIVES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

DECRET 2/2018, PELS QUAL ES REGULEN LES 
ENTITATS ESPORTIVES DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA

REGLAMENTS ELECTORALS FEDERATIUS

ESTATUTS DE CADA FEDERACIÓ (mentre no 
contradiguen el Decret 2/2018,) 



PREGUNTES 
BÀSIQUES

QUINS ÒRGANS ES TRIEN

Assemblea General

Junta Directiva

Presidència

QUAN SÓN LES ELECCIONS

Realització de l’Assemble extraordinària abans del 
26 de juny de 2022.

Finalització del procés abans del 31 de desembre de 
2022.



Convocatòria del procés electoral 

Qui convoca?

• La presidència de cada 
federació

Quan es convoca?

• Tal com estableix l’article 
52 del decret 2/2018, de 
12 de gener, del Consell, 
per el que se regulen les 
entitats esportives de la 
Comunitat Valenciana 
“com a mínim amb 20 
dies naturals d'antelació a 
la data de la seua 
celebració”

Què es comunica a la 
Direcció General Esport? 

Per ELECDEP

• La data de la 
convocatòria: 48 hores 
després de convocar-se

• L'acta de l'assemblea: 3 
dies després de celebrar-
se

• Reglament electoral amb 
els annexos. 



PUBLICITAT DE 
LA 
CONVOCATÒRIA 
ELECTORAL 

ELECDEP

Taulers d’anuncis de la federació

Web federació: Secció anomenada “procés electoral any 2022”. 

Possibilitat d’enllaçar a ELECDEP.

Mantindre la informació actualitzada.

Remetre a totes les entitats que figuren en el cens la 
convocatòria i el calendari perquè aquestes l'exposen a les seus



TERMINIS 
DEL 
PROCÉS 
ELECTORAL 

Tots els terminis s’entenen en dies hàbils

Seran inhàbils: Dissabtes, diumenges, 
festius i tot el mes d’agost
• Agost: possibilitat de petició fundada a la DGE per a 

que s’habilite per actes de tràmit.
• Dies festius: els recollits en calendari laboral aprovat 

per decret del Consell
• Votacions:

• preferentment dissabte, diumenge o festiu.
• poden coincidir amb proves o competicions oficials.



REGLAMENT 
ELECTORAL-
ELABORACIÓ 

• La federació presenta a la DG d’Esport el seu 
reglament el mateix dia de la convocatòria. 

• La DGE emet informe de legalitat en el 
termini de 15 dies

• En cas desfavorable, 3 dies per a 
esmenar-lo

• En cas favorable
• Assemblea

• Aprova 
• O modifica

• Nou informe de legalitat 



ÒRGANS QUE 
INTERVENEN EN 

EL PROCÉS 
ELECTORAL

Comissió gestora 

Junta electoral federativa 

Tribunal de l’Esport 

Meses electorals 



COMISSIÓ GESTORA (CG)

Com es constitueix? La junta directiva i el president es constitueixen en CG amb la dissolució de l’ AG.

Què funcions té?: 

 Administra la federació durant el procés electoral (actes de gestió).
 Remetre a la DGE el reglament electoral aprovat per l'AG.
 Facilitar a la junta electoral federativa els mitjans de tota mena que precise.
 Arbitrar sistemes de comunicació amb les entitats esportives que assegure la recepció.
 Garanteix difusió del procés electoral. 
 Remetre la documentació que li siga requerida per la junta electoral federativa. 
 Notificar els nomenaments a les persones integrants de les meses electorals
 Actuar amb transparència, objectivitat i mai condicionar el vot
 Subministrar a la JEF un ordinador amb accés a ELECDEP. 

 Límits: no pot contractar personal fix ni acomiadar personal, excepte autorització de la DGE.



NOVETAT: OBSERVADORS DE LA COMISSIÓ GESTORA 

Funcions DELS OBSERVADORS: 

• Podran accedir a les reunions de la comissió gestora, a tota la documentació que 
genere el procés electoral i seran informades de tots els actes i accions que es realitzen 
en la federació durant el mandat d'aquesta comissió. 

• Vetlaran per la màxima difusió, objectivitat, publicitat i transparència del procés 
electoral 

• Podran posar en coneixement dels òrgans competents les presumptes irregularitats 
que observen en el funcionament d'aquesta comissió.

• En les reunions de la comissió gestora, les persones observadores tindran veu però no 
vot.



NOVETAT: OBSERVADORS DE LA COMISSIÓ 
GESTORA

COM SÓN ELEGITS?

• Des de la data de convocatòria de l’AGE fins a la seua celebració, 
les persones que vulguen ser nomenades observadores en la 
comissió gestora podran presentar la seua candidatura. 

• Requisits: formar part del cens i ser majors de 18 anys
• Elecció: En l’AGE per sorteig es trien 3.



JUNTA 
ELECTORAL 
FEDERATIVA

FUNCIONS? 

Òrgan independent encarregat de supervisar el procés 
electoral 
Garantix la legalitat del procés electoral

COMPOSICIÓ: 
• 3 persones 
• Triades per sorteig en l’AGE, entre aquelles persones que 

hagen presentat sol·licitud. 
• Si no hi ha candidatures: L’AGE podrà designar-ne a 3. 



JUNTA 
ELECTORAL 
FEDERATIVA

REQUISITS PER A 
FORMAR PART

Figurar en el cens electoral 
en els estaments de persones 

físiques o jurídiques.

Ser major de 18 anys.

Posseir el batxillerat superior 
o equivalent.

No haver ostentat càrrec 
federatiu ni haver sigut 

membre de la junta directiva 
durant el mandat anterior al 

procés electoral.

No ser integrant de la 
comissió gestora.



JUNTA 
ELECTORAL. 
NOVETAT. 
Titulació en 
dret. 

• Amb la llista de persones candidates, es realitzarà un sorteig en el qual 
s’extraurà aleatòriament totes les persones que hagen presentat la 
sol·licitud, i s’elaborarà així una classificació numèrica segons l'ordre 
d'eixida.

• D'aqueixa classificació, es triaran a les dues primeres persones seguint 
l'ordre de la llista (3 opcions):

• Si un d'ells tinguera titulació de grau en dret o equivalent, es triarà 
una tercera persona de la mateixa llista, que necessàriament haurà 
de ser de diferent sexe per al cas que el sexe de les dues primeres 
persones candidates coincidisca

• Si cap dels dos primers tinguera titulació de grau en Dret o 
equivalent, la correcció de sexe es farà en la segona persona 
elegida, i posteriorment es triarà, seguint l'ordre de la llista, a la 
primera persona amb titulació de grau en Dret o equivalent* 
(Interpretació de la DGD conforme a la disposició final tercera de la Ordre 7/2022 de 21 
de febrer, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es regulen els 
processos electorals de les federacions esportives de la Comunitat Valenciana en 2022)

• Si no existiren candidats amb titulació de grau en dret o 
equivalent, es triaran els tres primers noms seguint l'ordre de 
l'extracció, respectant també la diferència de sexe

• La resta de persones candidates quedaran com a suplents, per l'ordre 
d'extracció. Per a la substitució de persones de la junta electoral també 
s'establirà la correcció de sexe

• Si cap té titulació: possibilitat de demanar assessorament jurídic a Fed, 
Confedecom o DGE. 



JUNTA 
ELECTORAL 
FEDERATIVA

Funcions concretes: 
 Resol recursos contra el cens electoral

 Aprova cens definitiu 

 Admet proclama candidatures

 Designa meses electorals 

 Acredita interventors 

 Resol reclamacions contra les decisions de la taula

 Proposar la modificació del calendari electoral quan resulte necessari

 Proclama triats 

 Realitza correccions genere 

 Resol sobre les baixes i altes d'assembleistes 

 Determinar la validesa de les mocions de censura 

 Actua d'ofici quan haja de rectificar-se errors materials de fet o aritmètics

 Decideix sobre qualsevol incident que sorgisca en el transcurs del procés electoral

 Rep el vot anticipat que li entregue la DGE 

 Insta la comissió gestora a remetre la documentació electoral de les persones candidates

 Corregeix les infraccions que es produïsquen en el procés electoral



JUNTA 
ELECTORAL 
FEDERATIVA

FUNCIONAMENT

 Per a la seua vàlida constitució: almenys presidència i 
secretaria

 Decisions: per majoria de vots. Vot de qualitat del 
president

 Cal publicar totes les actes en la plataforma electoral 
ELECDEP

 Ha de resoldre en tots els casos

 Ha d'alçar sempre acta de les seues decisions. 
Signada per secretaria.

 Conservar tota la documentació del procés electoral 
fins a la finalització

 Pot usar mitjans telemàtics per a les seues reunions

 Duració del mandat: 4 anys i fins a la constitució de la 
nova JEF. 

 remissió de documentació a la DGE: PER ELECDEP.



TRIBUNAL DE 
L’ESPORT DE 

LA 
COMUNITAT 
VALENCIANA tribunalesportcv@gva.es



CENS 
ELECTORAL

• Provisional elaborat per la Junta Directiva amb les dades existents 
a 31 de desembre de 2021

• Publicat per la federació en la plataforma ELECDEP

• Requisits per a estar en el cens 
• Entitats esportives (NOVETAT)

• Inscrita en el Registre d'Entitats Esportives de la 
Comunitat Valenciana a 31 de desembre de 2020

• Llicència en vigor a 31 de desembre de 2021
• Resta d'estaments (NOVETAT)

• Complits 16 anys el dia de les eleccions a l'assemblea 
general

• Llicència en vigor per aquest estament a 31 de 
desembre del 2021

• Haver tingut llicència per aquest o un altre estament i/o 
circumscripció, almenys en una de les dues temporades 
anteriors o almenys en un dels dos anys esportius 
anteriors

• Reclamacions davant JEF en el termini establit en el calendari



REQUISITS 
ELECTOR / 
ELEGIBLE

ELECTOR

ESPORTISTES, TÈCNICS, ÀRBITRES 

• Complits els 16 anys el dia d'eleccions

• Figurar en el cens electoral de l'estament 

ENTITAT ESPORTIVA (la persona física que 
exercisca el vot)

• Presidència o persona acreditada 
mitjançant certificat de la secretària amb 
vistiplau de la presidència

ELEGIBLE
ESPORTISTES, TÈCNICS, ÀRBITRES

• Major edat
• No inhabilitat
• No tindre inhabilitació per a 

càrrec públic o esportiu
• Posseir llicència federativa en 

vigor 

ENTITATS
• Estar inscrita en el cens
• Les persones físiques 

designades per a representar en 
l'assemblea hauran de ser 
persones sòcies del club i reunir 
els requisits de persones 
físiques. 



DISTRIBUCIÓ 
DE 
L’ASSEMBLEA 

• N.º asambleístas se fija en el reglamento

• Nombre d’assambleistes es fixa en el reglament electoral en funció del nombre 
de clubs.

• PERCENTATGES MÀXIMS PER ESTAMENTS 
• Entitats esportives entre 50% i 70% 
• Esportistes entre 20 I 30% 
• Tècnics-entrenadors o tècniques-entrenadores, entre 5 i 15%
• Jutges i arbitres, entre 5% i 15%

• Intervals màxims: 
• Menys 20 entitats: màxim 38
• Entre 20 i 50 entitats: màxim 45 
• Entre 51 i 100 entitats: 65 assambleistes
• Entre 101 i 300 entitats : 85 assambleistes
• Entre 301 i 500 entitats: 105 assambleistes
• Més de 500 entitats: màxim 125 assambleistes
• La DGE pot autoritzar l’augment del nombre d’assambleistes



CIRCUMPSCRIPCIÓ 
ELECTORAL

Tres
• València
• Alacant
• Castelló

Única (autorització de la DGE)
• Requisits taxats (art. 14): 

COMO S’ASIGNEN ? 
• Entitat esportiva 

• Domicili social del Registre Entitats 
esportives

• Esportistes o entrenadors
• domicilie que figure en la Fed. 
• Si no és de la CV el nombre total d'aquests es 

prorrategen per províncies en funció del 
percentatge de les entitats esportives de la 
federació en cada província. 

• Jutges- àrbitres
• Domicili del comité que pertanyen



PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES. FORMULARIS 

• PERSONES FÍSIQUES 
• Escrit firmat per les persones candidates presentat a la seu de la federació o els llocs que indique 

el reglament
• Còpia DNI

• ENTITATS
• Única per entitat. 
• Persona sòcia del club i major d'edat.
• Mitjançant certificat de l'acord de la Junta Directiva en què va ser designada la persona 

representant
• Vist i plau del president i segell de l’entitat 
• Indicar nom de la persona física que ostente la representació en l’assemblea
• Una persona no pot exercir la representació de més d'una entitat



MESES ELECTORALS

1 MESA PER 
CIRCUMSCRIPCIÓ 

REQUISIT DELS 
COMPONENTS

•Major d’edat
•No candidats

COMPOSICIÓ 

•entre 3 o 5 
persones + 
suplents

•Presidència: el de 
major edat

•Secretaria: el de 
menor edat

ALTRES 
QÜESTIONS:

•Si no estan els 
components ni 
suplents:

•Es pot constituir 
amb qualsevol 
persona  present

•Si ningú accepta: 
la JEF decidix

•Mesa oberta 
durant tot el 
procés electoral

Caràcter gratuït.

•La CG pot acordar 
dietes i 
indemnitzacions



VOTACIÓ 
ASAMBLEA

NOVETAT: Cada elector vota com a màxim a 2/3 del nombre 
total de representants que correspon elegir en eixe 
estament i circumscripció

Son elegits els candidats  amb més vots fins cobrir el 
nombre de representants

En l’estament de persones físiques cal una correcció de 
gènere del 40%

En cas d’empat: 

• La JE resoldrà
• Mitjançant correcció de gènere
• Si persisteix per ordre d’antiguitat en l’estament o en la 

federació segons si és persona física o entitat.



ESCRUTINI
Es llegirà en veu alta el nom dels candidats votats

És públic i només pot suspendre's per força major

Vots nuls però vàlids a l'efecte de recompte:

• vot emés en sobre o papereta diferent del model oficial 
• vot en papereta trencada o esmenada
• vot sense sobre 
• sobre que continga mes d'una papereta de diferents candidats
• vot en papereta on es ressenyen mes candidats que els que corresponen a la 

modalitat, circumscripció i estament de què es tracte.

Vot que conté més d'una papereta del mateix candidat és vàlid però es computa una sola 
vegada

Les persones que voten anticipadament no podran fer-ho presencialment

Les paperetes extretes de l'urna es destruiran en presència de les persones 
concurrents excepte les no vàlides que s'uniran a l'acta 



NOVETAT: 
VOT 
ANTICIPAT

Com es realitza?

Sol·licitud de cita prèvia per ELECDEP (sense necessitat de comptar amb certificat 
digital, el seu número de DNI, NIE o passaport i la seua data de naixement) 

• La plataforma comprovarà automàticament que està en el cens i 
l'informarà de les cites disponibles i triarà una.

• Votarà anticipadament en les oficines de vot anticipat de la DGE, en 
València, Alacant i Castelló, on es comprovarà el seu DNI, NIE o passaport i 
tots els extrems relacionats amb el vot.

• A tindre en compte:
• Les persones que voten anticipadament no podran votar presencialment el dia 

de les eleccions
• No es permet la delegació en el vot anticipat
• La sol·licitud de vot anticipat es realitzarà exclusivament a través de la 

plataforma ELECDEP

• Els vots de caràcter anticipat seran custodiats per la DGE.

• En el dia indicat en el calendari, la junta electoral recollirà la documentació del 
vot anticipat en la DGE custodiant-la i sent la responsable de la seua íntegra, 
correcta i puntual lliurament a les meses electorals el dia indicat en el 
calendari

• S'alçarà una acta on consten el nombre de caixes entregades, el nombre de 
sobres que conté cadascuna d'elles, llistats de vots corresponents a cada caixa i 
identificació de totes les persones que presencien l'acte de lliurament, així com 
del dia i hora de lliurament.



CANDIDATURES A LA PRESIDÈNCIA I JUNTA 
DIRECTIVA.

• La candidatura serà tancada i estarà formada per:
• La persona candidata a la presidència (1).

• És l'únic càrrec nominatiu
• Ha de ser integrant de l’AG

• La candidatura a Junta Directiva 
• Mínim de 4 i un màxim de 20 integrants
• Haurà d'haver-hi, almenys, un 40% de cada sexe.

• VALIDESA:
• Es consideren vàlides aquelles candidatures que compten amb l’aval 

signat per un nombre de persones integrants de l'AG que representen, 
com a mínim, al 10% del total de vots de l'AG. 

• Mitjançant l'aval es pot donar suport a una o més candidatures.



VOTACIÓ A LA PRESIDÈNCIA I JUNTA DIRECTIVA

PER A l'ELECCIÓ DE PRESIDENT O 
PRESIDENTA I JUNTA DIRECTIVA: 

• El dret de vot ha d'exercir-se de 
manera PERSONAL, PRESENCIAL I 
SECRETA

• NO ADMETENT-SE, el VOT PER 
CORREU ni la DELEGACIÓ DEL VOT

NOTES

• La JEF determinarà el model de 
papereta.

• Cada integrant de l'AG només podrà 
votar a una de les candidatures.

• Una mateixa persona podrà estar en 
diverses candidatures.

• En 1ra. votació cal meitat mes un 
dels presents en l'AG



PLATAFORMA ELECTORAL ELECDEP

PART DE BACKOFFICE: Des d'on es gestionarà el procés electoral per 
Federacions i DGE: 
1. Es puja DOCUMENTACIÓ ELECTORAL “obligatòria” ( censos 

electorals, reglament i annexos)
2. També es pugen altres documents electorals (Actes assemblees, 

actes juntes electorals…)
3. Es validen alguns documents per la DGE
Informació detallada de funcionament l'1 de març i el 3 de març de 
2022





PLATAFORMA ELECTORAL ELECDEP

PART DE FRONT O PÚBLICA: 

1. Se sol·licita cita prèvia per a vot anticipat
2. S'accedeix a documentació electoral
3. Es comprova per electors els censos 





DIRECCIÓ GENERAL D’ESPORT.

GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ
24/02/2022 Aquesta presentació té carácter exclusivament informatiu


