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NORMA SOBRE DENOMINACIÓ DE COLLES SARDANISTES DE COMPETICIÓ 

 

1. No es denegarà l’associació a ningú que pretengui inscriure una Colla de competició, 
sempre que accepti els drets i les obligacions estatutàries.  

2. La UCS mantindrà, permanentment al dia, un registre de denominacions en vigor, que 
podrà ser públic, i serà l’única font vàlida, en el marc del Sardanisme de Competició, per 
acreditar la preexistència de denominacions. A més de la denominació de la Colla, hi 
constarà el titular (amb nom complet i adreça), el Grup sardanista al què pertany, la data 
d’inscripció i el caràcter Actiu o Passiu de la Colla. 

3. La inscripció d’una nova Colla no serà efectiva mentre no hagi estat satisfeta la quota 
corresponent a la temporada corrent.  

4. La reserva de denominació serà efectiva sempre que la Colla hagi satisfet la quota 
d’afiliació a la UCS establerta per a la temporada corrent, en funció del seu caràcter, 
Actiu o Passiu, i del/s Campionat/s en què participi.  

5. Les denominacions de les Colles Sardanistes de Competició hauran de ser, en tot 
moment, decoroses i respectuoses amb tothom. No s’acceptaran denominacions que 
ofenguin el bon gust, els bons costums, o la Llei. 

6. L’òrgan habilitat per acceptar la denominació d’una Colla és la Junta Directiva. En cas 
d’urgència serà el President, el qual, però, haurà d’obtenir la convalidació de la seva 
decisió en la primera Junta Directiva posterior que se celebri. 

7. No s’acceptarà la Colla sol·licitant d’associar-se a la UCS quina denominació sigui 
totalment coincident amb la d’una altra Colla que mantingui la inscripció en vigor, sigui 
Activa o Passiva. Tampoc s’acceptarà la denominació d’una Colla coincident, ni total ni 
parcialment, amb la denominació d’un Grup sardanista al qual no pertanyi.  

8. Pel que fa a denominacions de Colla parcialment coincidents: 

a. S’acceptarà la coincidència en una paraula inclosa en la denominació que 
complementi, qualifiqui o adjectivi la paraula principal, que és la que no podrà 
ser coincident. 

b. Es refusarà la inscripció de les denominacions amb coincidència de la paraula 
substantiva.  

c. En cas convenient, la Junta Directiva aconsellarà l’adopció de denominacions 
alternatives inscriptibles. 

9. En cas de conflicte, presentada una sol·licitud amb denominació parcialment coincident, 
la Junta Directiva adoptarà una resolució provisional segons la present norma, que 
haurà de comunicar a les dues parts en conflicte, donant-los quinze dies perquè 
presentin les al·legacions que estimin oportú en defensa del que considerin el seu dret. 

10. Caldrà considerar amb millor dret a la part enfrontada, el titular de la qual sigui una altra 
entitat amb la denominació que es pretengui inscriure, que li hagi cedit l’ús de la seva 
denominació, sempre que així ho certifiqui el seu president.  

11. Si la Junta Directiva considerés amb millor dret la Colla sol·licitant que no la ja inscrita, 
el president de la UCS o persona en qui delegui intentarà que les parts es posin d’acord 
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i, de no aconseguir-ho, procurarà que la Colla ja inscrita retiri la inscripció i, si així ho 
vol, sigui inscrita amb una altra denominació, amb subrogació de la quota de l’any ja 
pagada. 

12. La decisió final sobre la inscripció correspondrà a la Junta Directiva de la UCS, la qual la 
motivarà, tenint en compte les al·legacions presentades per les parts i altres elements 
de convicció en relació al dret de cadascuna d’elles. Aquesta decisió final serà 
inapel·lable. 

 

 

Disposició Transitòria I.-  
Per respectar els drets adquirits, es mantindran les denominacions de les Colles que constin 
inscrites en el moment en què s’aprovi aquesta Norma, encara que no la compleixin.  

Disposició Transitòria II.-  
Un cop hagin causat baixa les Colles que tenen denominacions fora de la present Norma, no 
s’acceptarà la inscripció d’una Colla amb una denominació fora de norma, encara que al·legui 
successió o continuïtat d’aquella que hagués estat inscrita amb la denominació no permesa. 
No hi valdrà cap invocació de drets adquirits. 

Disposició Transitòria III.- 
Per evitar confusions en el temps, si una Colla nova pretengués ser inscrita amb la 
denominació d’una Colla actualment no inscrita, però amb una denominació històrica rellevant 
per haver aconseguit un mínim de 10 campionats Territorials i/o de Catalunya, la Junta 
Directiva de la UCS podrà, al seu criteri, denegar-li la inscripció amb aquesta denominació  
excepte si el titular de la nova Colla hagués estat titular, dirigent o dansaire de la Colla 
històricament rellevant. 

 

 

NORMA aprovada per unanimitat a l’Assemblea de la UNIÓ DE COLLES SARDANISTES DE 
CATALUNYA celebrada a Barcelona el dia 31 de març de 2012. 


