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NOTA DE MOTIUS I ACLARIMENT DE LA  
CLAUSULA DE RESPONSABILITAT 

 

 
Per la pressent, la Federació Catalana d´Halterofília comunica a tots els estaments de 
la mateixa, el següent: 

 
La raó per la qual fem aquest escrit esdevé per la obligació que te la Federació Catalana d´Halterofília 
(en endavant FCH) de posar en coneixement a tots els integrants de la mateixa, els reglaments i 
mesures que s´han de tenir en compte per la practica de la halterofília, evitant així excuses de 
desconeixement pel seu incompliment. 
 
La pressent nota te dues finalitats, una exposar els motius que han portat a la FCH a adoptar la decisió 
de introduir una clàusula per la que el ó la esportista vinculats a nosaltres assumeixin la 
responsabilitat dels seus propis actes i les conseqüències dels mateixos que poguessin ocasionar a 
la FCH; l´altre, explicar amb llenguatge comprensible per a quelcom de fora del mon jurídic el que 
significa i es pretén amb la clàusula de responsabilitat. 
 
En aquest sentit, deveu saber que la FCH com a organització amb personalitat jurídica pròpia, es 
responsable directa o subsidiària, segon els casos, d´accions u omissions relacionades per les 
persones que la integren. 
 
En casi tots els casos, la exigència de responsabilitat per un tercer comporta la conseqüència directa 
de tenir que abonar sancions, despeses i/o danys i perjudicis; sent que, en algunes ocasions, la FCH 
no ha autoritzat expressament ni ha tingut coneixement de que, per exemple, un esportista - amb 
o sense el concurs de la seva Federació Autonómica i/ó Club – ha participat en un esdeveniment 
esportiu territorial, nacional i/ó internacional resultant que dona positiu en un control de dopatge. 
 
La conseqüència immediata per a la FCH i/ó FEH es la de ser sancionada per la IWF a pagar les 
despeses del control dòping i una multa de $ 5.000 USA. 
 
Per l´exposat, aquesta FCH entén que no ha de assumir mencionades responsabilitats, així com les 

despeses que ocasionin el participant i derivats de la seva participació, que aniran al seu càrrec i, en 

conseqüència, s´ha redactat una clàusula per la que el sotasignat coneix i s´obliga a assumir tots els 

perjudicis que la seva forma d´actuar puguin exigir quelcom organisme sancionador a la FCH. 

 

 

 

 

 

 
 

Francisco García Rodríguez 
President de la Federació Catalana d´Halterofília 
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CLAUSULA DE RESPONSABILITAT 
 

La Federació Catalana d´Halterofília reclamarà, judicial ó extrajudicialment, els 

perjudicis de qualsevol naturalesa que les accions u omissions dels integrants de la mateixa 

(directius, tècnics, jutges, atletes i resta de personal), poguessin, directa o indirectament 

irrogar-li.” 

El/la sotasignat d´aquest escrit coneix i assumeix les obligacions que del contingut 

del mateix dimanen. 

- Nom i cognom del tutor legal (només en casos de menors d´edat): 

 

- DNI: 

 

Signatura del tutor legal: 

 

 

 

- Nom i cognom de l´esportista:  

 

- DNI: 

 

Signatura: 

 

 

 

Donat a Barcelona, el ............de ................................... del 20..... 
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