
 

Federació Catalana de Tennis. Passeig de la Vall d’Hebrón, 196 (08035) Barcelona 
Telf. 93 428 53 53  www.fctennis.cat NIF Q5855014F 

Inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 01424 
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DE TENNIS. ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA. 30 DE NOVEMBRE DE 

2019 

 

Es proposa afegir l’apartat 3. 

Article 85.- 

 

1. La jurisdicció de la Federació Catalana de Tennis comprèn el 

coneixement i la resolució d'aquelles qüestions de naturalesa 
competitiva i disciplinària que es plantegin en relació o com a 

conseqüència de la pràctica de l'esport del tennis i que estiguin 
regulades per normes d'aplicació emanades de la mateixa 
Federació. 

 

La potestat jurisdiccional competitiva confereix a la Federació 

Catalana de Tennis la possibilitat de resoldre totes les qüestions que 

es plantegin en relació amb l'aplicació de les normes reglamentàries 

esportives establertes per regular la competició de tipus federat. 

 

2. La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària de la Federació 

Catalana de Tennis s'estén a conèixer les infraccions de les regles 
del joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les 
normes de conducta associativa tipificades amb caràcter general al 

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, i les 

disposicions estatutàries o reglamentàries específiques de la 
Federació Catalana de Tennis. 
 

 
3. Els litigis i controvèrsies derivats de decisions, actes o resolucions 

de la Federació Catalana de Tennis 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 del TAEC resta subjecta a prescripció i caducitat d’acord als 
terminis i condicions que correspongui a cada acció segons 

l’ordenament jurídic general 
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