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REGLAMENT ELECTORAL DE LA FCEDF  
(Perf a l’aprovació per Assemblea General extraordinària de 12 d’abril de 2021) 

 

 

 

 

Article 1er.- OBJECTE. 
És objecte d'aquest Reglament regular de conformitat amb allò que s'estableix a l'article 
40 dels Estatuts de la FCEDF i concordants, els procediments electorals que han de 
concloure amb l'elecció dels membres integrats de l'assemblea general, en representació 
dels estaments d'esportistes, tècnics i jutges-àrbitres de cadascuna de les modalitats 
esportives assumides per la FCEDF, i de la Junta Directiva de la Federació Catalana 
d'Esports de Discapacitats Físics. 
 
Article 2on.- CONVOCATORIA. 
La FCEDF convocarà, mitjançant acord de l'Assemblea General, l'elecció dels càrrecs de 
la Junta Directiva i dels membres de l'Assemblea en representació dels estaments 
d'esportistes, tècnics i jutges-àrbitres de cadascuna de les modalitats esportives 
assumides. L'acord de convocatòria inclourà l'aprovació del calendari electoral i 
nomenament de la Junta Electoral. 
 
Article 3er. DURADA DEL MANDAT I REPRESENTACIO. 
La durada del mandat dels càrrecs de la Junta Directiva, així com la de la representació 
dels membres assemblearis indicats en l'article anterior, serà de 4 anys. 
 
Article 4art. COMPOSICIO DE L'ASSEMBLEA. 
D'acord amb el que disposa a l'article 23 dels Estatuts, l'Assemblea General de la FCEDF 
estarà composta per: 

 a/ El President de la FCEDF. 

 b/ Els Presidents o representants acreditats de les entitats esportives afiliades, amb 
preferència serà el president i per impossibilitat d’aquest el vicepresident. 

 c/ Els representants dels estaments federatius (tècnics, esportistes, jutges-i 
àrbitres). Aquests representants s’han d’escollir per sufragi universal, lliure i 
directe entre tots els membres de l’estament en el moment d’iniciar el procés 
electoral de la federació. 

 
El nombre total de representants d’estamentals ha de ser inferior al 50% dels membres 
de l’assemblea general, i com a mínim hi haurà un representant per estament. 
 
Article 5è.- CIRCUNSCRIPCIO ELECTORAL. 
La circumscripció electoral, serà la d'àmbit territorial de Catalunya. 
Les meses electorals s'ubicaran en el domicili social de la FCEDF, C/ Francesc Tàrrega, 
48 baixos, de Barcelona. 
 
Article 6è.- CENS ELECTORAL. 
D'acord amb el que disposa l'article 38è. dels Estatuts de la FCEDF, el cens electoral per 
a la provisió dels càrrecs de la Junta Directiva estarà constituït pels: Clubs i associacions 
esportives afiliades, sempre que tinguin una antiguitat d'afiliació mínima d'un any i els 
representants vigents dels esportistes, jutges-àrbitres i tècnics que formin part de 
l'Assemblea General en el moment de convocatòria de les eleccions per la Junta 
Directiva. 
 
Respecte del cens electoral per a l'elecció dels membres de l'Assemblea representants 
dels tècnics, esportistes i jutges-àrbitres de cadascuna de les modalitats esportives 
assumides per la FCEDF, de conformitat amb el que preceptua l’apartat c) de l'article 23 i 
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l’article 24 dels Estatuts federatius, estarà format per tots els components de cadascun 
dels estaments, que reuneixin els requisits de ser majors d’edat, estar en possessió de 
llicència esportiva. Tant els electors com els elegits han d’acreditar la seva participació en 
la competició oficial federativa per a la temporada en curs o en la immediatament 
anterior. 
Cada elector es farà constar en un sol estament i modalitat. De no ser assignat en el de 
la seva preferència, podrà efectuar reclamació davant la Junta Electoral, optant pel que 
consideri convenient dins el termini fixat per als recursos en el calendari electoral. 
 
Article 7è.- JUNTA ELECTORAL. 
La Junta Electoral estarà integrada per tres membres titulars i tres de suplents, escollits 
per sorteig d’entre els membres presents a l’assemblea general. 
 
El termini per a la seva constitució es fixarà en el calendari electoral aprovat per 
l'Assemblea. En el propi acte de constitució escolliran el President de la Junta Electoral i 
actuarà com a Secretari de la mateixa, amb veu però sense vot, el Secretari General de 
la FCEDF, qui estendrà acta de totes les reunions  i  acords   que  adopti  la  Junta  
Electoral, amb el vist-i-plau del seu President. 
La Junta Electoral mantindrà el seu mandat, tal com assenyala l'article 42 dels Estatuts 
de la FCEDF, així com les seves funcions fins a la finalització del procés electoral. 
 
El càrrec de membre de la Junta  Electoral serà obligatori i incompatible amb la condició 
de candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a tercer 
grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb el candidat i amb la de 
membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora. Si es produís aquesta incompatibilitat 
o concorregués en l'escollit alguna circumstància plenament justificativa de la 
impossibilitat d'exercir el càrrec, serà substituït pels suplents escollits. 
 
Si els escollits com a titulars o suplents per a formar part de la Junta Electoral es 
neguessin a prendre possessió o a exercir el seu càrrec, de manera que no pogués 
constituir-se aquest òrgan, hauran d'ésser substituïts pels membres que designi la Junta 
Directiva o Comissió Gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es 
poguessin derivar. 
 
La Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a 
petició de la Junta electoral o dels membres de la Junta Directiva que restin en el seus 
càrrecs o de la Comissió Gestora, poden enviar el seus respectius representants per al 
de vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests representants poder 
estar presents en les deliberacions de la junta electoral. 
 
Les funcions de la Junta Electoral són les relacionades a l'Article 43 dels Estatuts de la 
FCEDF: 

a) Aprovar el cens electoral. 

b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es  presentin. 

c) Admetre o rebutjar 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 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 d'ésser presents en tot  procés electoral. 

e) Publicar els resultats de les eleccions i efectuar les comunicacions que 
legalment s'estableixin. 
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f) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els 
membres de l'assemblea, o candidats, a qualsevol fase del procés electoral. 

La junta electoral facilitarà una còpia dels cens electoral a totes les candidatures 
formalment proclamades que així ho sol·licitin. 

 
Article 8è.- CALENDARI ELECTORAL. 
 
El calendari electoral respondrà al format que tot seguit s'indica, el qual restarà 
homologat per als procediments electorals que es duguin a terme a la FCEDF: 

 
  "article 1er.-L'objecte del present document és regular els terminis 

que, d'acord amb el que disposa el Reglament Electoral i els 
Estatuts de la FCEDF, han de regir el procés electoral per a la 
provisió dels càrrecs de membres assemblearis en representació 
dels estaments de tècnics, esportistes i jutges-àrbitres de les 
diferents modalitats esportives i de la Junta Directiva de la 
Federació Catalana d'Esports de Discapacitats Físics. 

 
  article 2on.-La Junta Directiva de la FCEDF convocarà l'Assemblea 

General, en sessió extraordinària amb mitja hora de diferència 
entre la primera convocatòria i la segona, amb el següent ordre 
del dia: 

    1.- Aprovació del Reglament Electoral. 
   2.- Convocatòria d'Eleccions per a la provisió dels 

llocs de membres assemblearis i Junta  Directiva. 
    3.- Aprovació del Calendari Electoral. 
    4.- Nomenament de la Junta Electoral. 
 
  article 3er.- Seguidament, a la conclusió de l'Assemblea General, 

prendran possessió del seu càrrec els membres titulars i suplents 
de la Junta Electoral, escollits per l'Assemblea. Els components 
de la Junta Electoral prendran possessió del càrrec i es 
constituiran formalment en el termini fixat per l’Assemblea. 

 
  article 4art.-El mateix dia la Junta Electoral haurà d'aprovar el cens 

electoral provisional, acordant la seva publicació, posant el mateix 
a disposició de tots els membres federatius a la Secretaria 
General de la FCEDF. Es podrà consultar dins els horaris 
d'oficina. S'obrirà el termini per a formular reclamacions. 

 
  article 5è.- En el termini comprès entre els 3 dies i 6 dies següents, 

finalitzarà el termini per a efectuar reclamacions respecte de la 
inclusió i exclusió dins el Cens Electoral. 

 
  article 6è.- En el termini de fins a 3 dies hàbils des de que finalitzi 

l’anterior  la Junta Electoral es reunirà per tal de resoldre les 
reclamacions efectuades d'inclusió i exclusió dins el Cens 
Electoral, homologant el mateix. 

 Així mateix acordarà l'inici de presentació de candidats a 
membres de l'Assemblea General, en representació dels 
estaments d'esportistes, tècnics i jutges-àrbitres, de les diferents 
modalitats esportives amb que compta la FCEDF. 

 
  article 7è.- En el termini dels 3 dies hàbils  següents finalitzarà, el 

termini de presentació dels candidats a membre de l'Assemblea 
General, assenyalats a l'article anterior. 
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  article 8è.- El propi dia en que finalitzi el termini anterior, es reunirà 

la Junta Electoral per tal d'acordar la proclamació de candidats a 
l'Assemblea General, iniciant-se el termini per a efectuar les 
reclamacions. 

 
 
 
  article 9è.- El tercer dia hàbil següent, finalitzarà el termini de 

reclamacions dels candidats a membre de l'Assemblea General. 
 
  article 10è.- El propi dia assenyalat per l'article anterior, la Junta 

Electoral es reunirà per tal de resoldre les reclamacions 
efectuades pels candidats a membre de l'Assemblea General, 
homologant la llista de candidats a l'Assemblea General, pels 
estaments esmentats a l'article 6è. anterior. 

 
  article 11è.- El tercer dia feiner següent, entre les 10 hores del matí i 

les 18 hores de la tarda, es celebraran les votacions, al local 
social de la FCEDF, per a l'elecció dels membres a l'Assemblea 
en la representació assenyalada als articles anteriors i els 
suplents. 

   Un cop tancada la votació, s'efectuarà l'escrutini i es proclamaran 
els membres escollits per part de la Junta Electoral, obrint en el 
mateix acord el termini de reclamacions contra l'elecció dels 
membres assemblearis i suplents. 

 
  article 12è.- En el plaç dels tres dies hàbils següents, finalitzarà el 

termini per a efectuar reclamacions respecte de l'elecció dels 
membres assemblearis i suplents a que s'ha fet referència a 
l'article anterior. 

 
  article 13è.- En el termini comprès entre el mateix dia a que fa 

referència l'article anterior i el tercer dia feiner següent, es reunirà 
la Junta Electoral per tal de resoldre les reclamacions formulades, 
indicades als articles precedents, tot homologant els resultats de 
les votacions per a l'elecció de membres de l'Assemblea General. 

 
  article 14è.- El mateix dia, la Junta Electoral procedirà a la publicació 

dels membres de l'Assemblea General, relació que restarà a 
disposició dels membres federatius a la Secretaria General de la 
FCEDF, podent-se consultar dins els horaris d'oficina. 

     Així mateix la Junta Electoral acordarà l'inici de presentació de 
candidatures a la Junta Directiva de la FCEDF. 

 
  article 15è.- En el plaç comprès entre els 3 i els 6 dies següents, 

finalitzarà el termini de presentació dels candidats que 
s'esmenten al segon paràgraf de l'article anterior. 

 
  article 16è.- El propi dia en que finalitzi el termini indicat a l'anterior 

article es reunirà la Junta Electoral per tal d'efectuar la 
proclamació dels candidats a la Junta Directiva de la FCEDF, 
iniciant-se el termini de reclamacions. 

 
  article 17è.- El tercer dia hàbil següent finalitzarà el termini de 

reclamacions que assenyala l'article 16è. 
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  article 18è.- El mateix dia, la Junta Electoral es reunirà per tal de 

resoldre les reclamacions efectuades i proclamant les 
candidatures a la Junta Directiva de la FCEDF. 

 
 
 
 
 
  article 19è.- El tercer dia hàbil següent es celebrarà l'Assemblea 

General constitutiva, sota el següent 
 
     O R D R E   D E L   D I A 
 
  1er. Recompte de membres de l'Assemblea    en primera 

convocatòria. 
  2on. Recompte de membres de l'Assemblea  en segona 

convocatòria, mitja hora després. 
  3er. Constitució de l'Assemblea i de la    Mesa Electoral. 
  4art. Elecció de la Junta Directiva. 
 
  article 20è.- El propi dia de celebració de l'Assemblea, la Junta 

Electoral declararà l'inici del termini de presentació de 
reclamacions. 

 
  article 21è.- El tercer dia hàbil següent finalitzarà el termini de 

presentació de reclamacions a l'elecció de la Junta Directiva. 
 
  article 22è.- En el termini dels 3 dies següents, la Junta Electoral 

procedirà a la resolució de les reclamacions presentades, a que 
fa referència l'article anterior, homologant els resultats i notificant 
els mateixos a la Secretaria General de l'Esport per a la seva 
aprovació.  

 
  article 23è.- Que s’entendre com dia hàbil de dilluns a dissabte.  
   Aixi materix, les reclamacions, referides en els articles 

anterior, poden presentar-se per via e-mail a 
info@esportadaptat.cat o per escrit en el la seu de la Federació. 

 
 

Article 9è.- ELECCIO DELS MEMBRES REPRESENTANTS DELS ESTAMENTS 
D'ESPORTISTES, TÈCNICS I JUTGES-ARBITRES A L'ASSEMBLEA 
GENERAL. 

 
 A/ L'elecció dels membres representants a l'Assemblea General de la FCEDF pels 

estaments d'esportistes, tècnics i jutges-àrbitres es durà a terme mitjançant sufragi 
lliure i secret d'entre tots els components del CENS ELECTORAL. 

 
 B/ El cens electoral estarà format per tots els components dels estaments 

d'esportistes, tècnics i jutges-àrbitres que reuneixin els requisits que fixa l'article 24 
dels Estatuts, tal com s'ha fet constar a l'article 6è del present Reglament. 

 
 C/ El Calendari Electoral a que fa referència l'article 8è. del present Reglament 

indicarà els terminis per a la presentació i proclamació de candidats. 
 
 D/ Cap persona podrà ser candidata per més d'un estament. 
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 E/ La presentació de candidatures s'efectuarà mitjançant escrit signat pel propi 

candidat i adreçat a la Junta Electoral dins els terminis fixats per l'article anterior, 
regulador del Calendari Electoral. A l'escrit de presentació es farà constar la 
condició d'elegible per l'estament esportiu que correspongui. 

 En les modalitats esportives que no hagi existit competició de caràcter oficial, serà 
suficient complir els requisits de l'edat i estar en possessió de la llicència 
corresponent durant la temporada anterior. 

 F/ El dia fixat en el calendari electoral per a l'acte de les votacions, s'ubicarà en el 
local social de la FCEDF la mesa electoral, integrada pels tres membres titulars de 
la Junta Electoral. 

 
 A la mesa existirà una urna per cadascun dels tres estaments federatius. A 

cadascuna de les tres urnes es dipositaran les paperetes de cada estament 
corresponents a les 25 modalitats esportives reconegudes per la FCEDF. 

 
 La Mesa electoral vetllarà pel bon funcionament de la jornada electoral i tindrà com 

a funcions: 
  1) Confeccionar l'acta de constitució de la mesa. 
  2) Comprovar mitjançant el cens electoral, la identitat dels votants i la legalitat 

de la votació. 
3) Confeccionar i signar, finalitzada la jornada electoral l'acta d'escrutini, que 

indicarà el número de votants, els vots emesos i els vots obtinguts per 
cadascun dels candidats. 

  4) Confeccionarà així mateix el llistat dels membres titulars i suplents de 
cadascuna de les representacions objecte de la votació. 

 
 G/ La votació es realitzarà amb les paperetes de format oficial, amb el segell de la 

Federació estampat, les quals es posaran a disposició dels electors en el propi 
local social federatiu, amb el temps suficient. 

 Per a l'elecció a membres de l'Assemblea General que es regula en el present 
article, cada elector podrà incloure tants de noms com membres titulars i suplents 
s'hagin de designar per estaments i modalitats esportives. 

 
 Es consideraran vàlides les paperetes que continguin un nombre de membres igual 

o menor que el nombre de membres a designar per cada estament, considerant-se 
nul·la qualsevulla papereta que inclogui més noms que el nombre de membres a 
designar, així com aquella que contingui noms que no hagin estat proclamats com 
a candidats. 

  
 Cada elector només podrà depositar una papereta en la urna que li correspongui  

d’acord al estament que pertanyi. Aquell elector que pugui ostentar més d’una 
llicència en diferents estaments, sols podrà censar-se en un d’ells i haurà de 
comunicar la seva elecció d’estament abans de l’aprovació del cens definitiu. Es 
considera comunicat tàcitament en cas de que s’hagi inclòs dintre del cens en un 
estament i no presenti impugnació. 

 
 H/ Aquell elector que pugui preveure que en la data de la votació no es trobarà en el 

lloc a on li correspon exercitar el seu dret de sufragi, podrà emetre el seu vot per 
correu. 

 
 Per a l'exercici del vot per correu s'habilitaran uns sobres específics, concordants 

amb el model oficial. El votant introduirà la papereta dins un sobre i un cop tancat 
aquest l'introduirà dins el sobre esmentat anteriorment, acompanyant fotocòpia del 
DNI així com un escrit signat de puny i lletra el qual expressarà la voluntat 
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d'exercitar el vot per correu. El sobre exterior l'adreçarà a la mesa electoral 
expressant a l’anvers la modalitat i estament als quals pertany el votant. 

  
 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. Només s'admetran els vots per correu que degudament segellats per 
l'oficina de correus arribin a la mesa electoral abans que finalitzin les zero hores del 
dia anterior. 

 
Article 10è.- ELECCIO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA FCEDF. 
 

 A) Els càrrecs de la junta directiva es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual i 
secret pels membres de l'assemblea general, per majoria de vots i amb presentació 
i acceptació prèvies de candidatures. 

  Constituiran el cens electoral els clubs i associacions esportives afiliades, sempre 
que tinguin una antiguitat d'afiliació mínima d'un any i els representants vigents dels 
esportistes, jutges-àrbitres i tècnics que formin part de l'Assemblea General en el 
moment de convocatòria de les eleccions per la Junta Directiva. 

 
 B) Per poder ser candidat a president o membre de la Junta Directiva cal complir, com 

a mínim, les condicions següents: 
   a) Tenir el veïnatge administratiu a Catalunya. 
   b) Ser major d'edat. 
   c) Estar en ple ús dels drets civils. 
   d) No estar incurs en cap sanció inhabilitadora dictada per l'òrgan 

competent. 
 

 C) Les propostes de candidatures tancades es presentaran per escrit en el domicili 
social de la Federació Catalana d'Esports de Discapacitats Físics i hi haurà de 
constar: 

  a) El nom i cognoms dels membres de la candidatura encapçalats pel 
candidat a President. 

  b) Acceptació dels interessats mitjançant la consignació de la seva 
signatura. 

   c) Consignar els càrrecs al costat del nom. 

Les propostes de candidatures que es presentin, hauran d'estar avalades o bé es 
presentaran acompanyades de l'aval, com a mínim, del 10% del total de vots de 
l'assemblea. 

Els assembleistes que avalin les propostes de candidatures, consignaran, al 
dessota de la seva signatura, el seu nom i cognoms, D.N.I., així com la 
representació que ostenten. 

  En el supòsit de duplicitat de firmes, es consideraran no posades. 

Les candidatures hauran d'incloure  un nombre de candidats igual als càrrecs a 
escollir. 

 
D) Si algun membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora, desitja presentar-se 

com a candidat a les eleccions, haurà de presentar la seva dimissió i cessar en el 
càrrec abans de que s'iniciï el termini de presentació de candidatures. 
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  En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la Junta Directiva dimitissin per 
presentar-se com a candidats a les eleccions, haurà d'atendre's al que disposa 
l’article 52 dels Estatuts de la FCEDF. 

 
E) El mandat dels càrrecs de la Junta Directiva tindrà una duració de 4 anys i, en tot 

cas, la seva renovació serà total. Tots els càrrecs directius seran reelegibles amb la 
limitació temporal de 2 mandats. 

 
  La persona que resulti escollida com a President de la Federació Catalana 

d'Esports de Discapacitats Físics haurà de cessar de totes les activitats 
competitives de caràcter federat, tècniques i directives en les modalitats 
especialment reconegudes per aquesta Federació dins l'àmbit territorial de la 
mateixa. 

 
 F) L'acte de les votacions serà controlat per la junta electoral i pels interventors 

designats pels candidats, els quals aixecaran acta una vegada finalitzada la votació 
i el recompte. 

  No seran admesos els vots per correu ni per delegació. La representació, quan no 
l'assumeixi el president de l'entitat, haurà d'acreditar-se en la persona d'un soci 
mitjançant acord de la junta directiva, i en cap cas no s'admetrà més d'una 
representació per persona. 

 
  A l'entrada de l'Assemblea s'efectuarà el control d'assistència, tot identificant els 

assistents a través del Document Nacional d'Identitat a totes les persones físiques, 
exigint a més la certificació a que fa referència el paràgraf anterior als representants 
dels clubs que no ostentin la condició de President. 

 
 G) La candidatura que hagués obtingut la majoria dels vots vàlids serà considerada 

guanyadora. 
  En cas d'empat entre les dues o més candidatures que haguessin obtingut més 

vots, es celebrarà una nova votació entre els empatats el setè dia, al mateix lloc, 
hora i condicions. 

 
 H) L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la junta electoral 

haurà d'ésser comunicada, mitjançant certificació, dins dels tres dies següents, a 
les candidatures presentades i al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
  Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar  els 

recursos previstos als articles 44 dels Estatuts, i 12 del present Reglament. 
 

 I) En el supòsit de presentar-se o que resultés vàlida una única candidatura, no es 
realitzarà l'acte de la votació, i la junta electoral donarà trasllat de la candidatura a 
la Secretaria General de l'Esport, a fi que el Secretari General o  la persona 
delegada, procedeixi a la proclamació del nou president i junta directiva. 

 
 J) En cas que no es presenti cap candidatura, o que les presentades no fossin 

vàlides, la Junta Electoral, amb els membres suplents i, si fos el cas, els membres 
de la Junta Directiva que no haguessin cessat, constituiran una Comissió Gestora, 
amb l'únic objectiu d'administrar la Federació i convocar i realitzar noves eleccions 
en un termini màxim de tres mesos. 

 
Article 11è. REGIM DE RECURSOS. 
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Totes les reclamacions dirigides a la junta electoral hauran de formular-se dintre dels tres dies 
hàbils següents al que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació i la resolució de la junta, que 
serà executiva, haurà de dictar-se dintre del tres dies hàbils següents. 
 
Contra els acords que adopti la junta electoral, podrà interposar-se recurs ordinari davant el 
Comitè Català de Disciplina Esportiva de la Generalitat de Catalunya, en el termini de tres dies 
hàbils. 
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DISPOSICIÓ FINAL. 
Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació per l'Assemblea General de 
la FCEDF, donant compte a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, 
per a  la seva ratificació.  


