
MANUAL
D’INSTRUCCIONS

DE CAMPANYA



Informació
Què és una ILP?
La Iniciativa Legislativa Popular o Iniciativa Popular (ILP o IP) és la potestat per la qual una petició 
de la ciutadania, firmada per un nombre mínim de ciutadans o votants registrats, pot ser debatu-
da al Parlament amb forma de llei.

Per què fer un procés d’ILP?
És la via per poder posar a debat del Parlament la millora del sistema esportiu català. És posar al 
mig del debat parlamentari la proposta de model que avalen les federacions catalanes.

Què representa una ILP?
Un procés de 120 dies de recollida signatures perquè la llei pugui entrar a debat al Parlament. 
Cal recollir un mínim de 50.000 signatures.

Manual instruccions recollida signatures

Sobre els plecs: 

• Han de ser validats, segellats i numerats pel Parlament de Catalunya. 
• NO es poden fotocopiar. 
• Omplir totes les dades en majúscules. 
• Si necessiteu més plecs, podeu demanar-los a la vostra federació o a la UFEC.
• Es poden retornar els plecs encara que no tinguin totes les 45 signatures previstes emple-
nades. 
• No s’ha d’emplenar l’última pàgina. L’apartat “DILIGÈNCIA” dels plecs NOMÉS pot ser em-
plenat per un FEDATARI i l’última part l’ha d’emplenar l’Institut d’Estadística de Catalunya.
• En el cas de les persones amb permís de residència, han de posar el seu número del NIE. 
• Cal posar el municipi i l’adreça on el signant està censat o empadronat. Pot no coincidir 
amb el DNI. 
• És molt important que quan la persona empleni l’adreça (domicili, empadronament) escri-
gui tota l’adreça completa: carrer, número i pis. 

Sobre qui pot signar: 

Persones residents o empadronades a Catalunya:

• Qualsevol ciutadà o ciutadana amb nacionalitat espanyola i residents a Catalunya.
• De qualsevol estat de la Unió Europea, Islàndia, Liechtenstein, Noruega o Suïssa.
• Residents estrangers d’altres països que tenen NIE. 
• Majors de 16 anys que compleixin un dels tres requisits anteriors (han d’haver complert 
els anys en el moment de signar).
• Els residents amb nacionalitat estrangera que poden signar hauran de tenir 18 anys o 
més.



Com recollir signatures? 

• Podeu recollir el mínim de signatures marcat per la vostra Federació a través del 
vostre dia a dia i a través dels clubs:

-  Aprofiteu qualsevol acte que organitzi la federació o el club  (reunions de clubs, de 
juntes directives, tornejos, competició ordinària, campionat...).
- Al vostre municipi o barri: podeu recollir signatures fora de les vostres activitats. 
Adreceu-vos a altres entitats (associacions de veïns, entitats culturals, casals d’avis....). 
- Podeu recolliu signatures al carrer, de peu amb una carpeta i un bolígraf, a la porta 
del pavelló del vostre poble o ciutat, al camp de futbol, a les pistes de bàsquet, al cen-
tre cívic, en un punt molt transitat, ... En aquest cas no és necessari demanar cap tipus 
de permís, ja que està permès. 
- Si munteu una “paradeta” o estand al carrer, heu de demanar un permís d’ús de 
l’espai públic al vostre ajuntament. 

• Podeu recollir signatures en la competició amb més públic de la vostra Federació. 
En aquesta competició tindreu el suport i ajut de la UFEC per ser-hi presents i poder fer 
junts una acció de recollida massiva.

Quin material tinc per recollir signatures?
• La UFEC us farà arribar el següent material:

- Plecs segellats i numerats. Tots els que necessiteu.
- Un peto i una gorra que podran identificar el voluntari per recollir signatures en 
esdeveniments massius.
- Dos expositors de taula. Un per a la seu de la federació i l’altre per si munteu una 
taula de recollida de signatures.
- Un tòtem d’1,5 m de cartó per poder col•locar al costat de la taula de recollida de 
signatures o en un espai visible i concorregut de la vostra federació.
- Una carpeta i un bolígraf per poder recollir signatures.




