
1 
 

ESTATUTS FEDERACIÓ ANDORRANA D’ESPORTS DE GEL TITOL 

 

TITOL 1 . DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1 

La Federació Andorrana d’Esports de Gel ( FAEG), és una entitat privada d’interès cívic i social 
que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes pel compliment dels seus fins, 
els quals no tenen caràcter lucratiu, i que està constituïda per clubs, agrupacions esportives, 
seccions esportives, esportistes, àrbitres, jutges i tècnics, que es dediquin a la pràctica de les 
diferents modalitats esportives sobre gel, en la forma i per a la consecució dels objectius que 
es defineixin ens els presents Estatuts.  

Exerceixen per delegació funcions públiques de caràcter administratiu, i actuen com a agents 
col·laboradors de l’Administració pública.  

Article 2 

La Federació Andorrana d’Esports de Gel, té com a finalitat bàsica la de promoure, dirigir, 
impulsar i recolzar tota activitat esportiva sobre gel a Andorra, sense perjudici de les 
competències dels clubs, les agrupacions i les seccions esportives, en coordinació amb el 
Ministeri competent en Esports, d’acord amb el que disposen aquests Estatuts, la legislació 
vigent en la matèria i la que en un futur es pugui dictar, a la que s’haurà d’adaptar. Així mateix, 
se sotmetrà a les disposicions de la Federació Internacional corresponent.  

MODALITAT I DISCIPLINES ESPORTIVES.  

Article 3 

S’entén per esport o modalitat esportiva aquella activitat bàsicament física, lliure i voluntària, 
practicada individual o col·lectivament, en forma de competició o lleure i sotmesa a una 
normativa reglamentària, assumida pels òrgans federatius. 

 La Federació Andorrana d’Esports de Gel, és una entitat que agrupa diferents modalitats 
esportives derivades de la pràctica dels esports sobre gel. En conseqüència són competència 
d’aquesta Federació les modalitats esportives següents: 

-  El Patinatge artístic sobre Gel  

-  El Hoquei sobre Gel  

-  El Patinatge de velocitat 

-  El Cúrling 

- Altres modalitats reconegudes estatutàriament pel, Consell Andorrà de l’Esport que es 
puguin practicar dins del marc de les instal·lacions esportives sobre gel a Andorra, actuals o 
futures.  
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DOMICILI  

Article 4  

El domicili social de la Federació Andorrana d’Esports de Gel, es a l’Edifici Perecaus, 1ª planta, 
despatx 5 a la Parròquia de Canillo, i pot ser canviat a proposta de la Junta Directiva, en el Ple 
Federatiu de l’Assemblea General, fet que serà comunicat al Ministeri competent en Esports.  

FUNCIONS  

Article 5 

La Federació Andorrana d’Esports de Gel, sense perjudici de les competències i estaments que 
la composen, i a mes de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i 
reglamentació de les diferents modalitats sobre gel a Andorra, exerceix, en coordinació amb 
les entitats esportives afiliades a la FAEG i el Ministeri competent en Esports, les funcions 
següents:  

1- Planificar, promoure, dirigir, regular, coordinar, organitzar i encarregar-se de la tutela 
de les disciplines i modalitats esportives que li són pròpies, informant regularment dels 
seus programes i activitats al Ministeri competent en Esports.  

2- Contribuir mitjançant la informació i la difusió adequada a un major coneixement de 
l’esport.  

3- Vetllar pels interessos comuns dels Clubs, les agrupacions, les seccions esportives, i 
altres que d’ella depenguin, promovent-ne al seu desenvolupament.  

4- Promoure la reglamentació a Andorra dels esports sobre gel assessorant i col·laborant 
amb l’Administració en tot allò que hi sigui requerida.  

5- Crear, atendre, i potenciar projectes i iniciatives tendents a la conservació de l’entorn 
natural i el medi ambient, procurant sempre el respecte de les instal·lacions i de les 
persones, en la promoció de les seves modalitats esportives.  

6- Ostentat la representació de les modalitats sobre gel a Andorra davant de 
l’administració i de tot altre organisme oficial o particular, tant a nivell nacional com 
internacional. A aquests efectes, les persones físiques que ostentin un càrrec de 
representació –President- haurà de ser de nacionalitat andorrana.  

7- Promoure les competicions esportives sobre gel oficials a Andorra, organitzant 
anyalment els Campionats Nacionals i encarregar-se de la tutela de les competicions 
Internacionals que cregui oportú a Andorra, vetllant i dirigint el seu bon 
desenvolupament, controlant i sancionant l’ús de substàncies i grups farmacològics 
prohibits així com els mètodes no admesos en l’esport, en col·laboració amb els òrgans 
competents.  

8- Exercir la potestat disciplinària sobre totes les persones físiques i jurídiques que 
configuren l’ens federatiu.  

9- Proposar al Consell Andorrà de l’Esport òrgan competent la incorporació d’una 
modalitat esportiva dins la Federació.  

10- Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb l’Administració en competència en 
Esports en l’organització d’activitats esportives oficials d’àmbit estatal i internacional 
que tinguin lloc al Principat d’Andorra.  

11- Millorar la formació de tècnics relacionats amb els esports sobre gel, col·laborant amb 
l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, organitzant 
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conjuntament o amb col·laboració cursos de formació específics en benefici dels 
esports i els esportistes.  

12- Lliurar les Llicencies Federatives a petició per escrit de les entitats esportives afiliades a 
la Federació, donant dret a participar en les activitats i competicions dins de l’àmbit 
nacional i internacional.  

13- Acceptar o denegar la afiliació de membres a la Federació, conforme a les disposicions 
dels presents Estatuts i la normativa vigent.  

14- Controlar que tots els clubs, agrupacions i seccions esportives afiliades a la FAEG, 
practiquin l’esport pel qual han estat afiliats.  

15- Obtenir i gestionar els mitjans econòmics necessaris per a la realització dels seus 
objectius.  

16- Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions, estatus i 
normes tècniques vigents en cada moment. Recordar i vigilar el seu compliment pels 
clubs i estaments afiliats.  

17- Establir i promoure els convenis necessaris amb les Federacions d’altres països, en 
benefici dels esports adherits a la FAEG. Aportant les eines per garantir les 
competicions i actes necessaris per la difusió externa de tots els esports afiliats a la 
FAEG.  

18- Assistir un representant de la Junta Directiva de la FAEG, a les Assemblees Generals de 
les seves entitats afiliades.  

19- En general, disposar del que més convingui per a la millora de la pràctica de les 
disciplines i modalitats esportives afiliades a la Federació, posant especial atenció a la 
seguretat de la seva pràctica.  
 

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ ANDORRANA D’ESPORTS DE GEL  

Article 6  

Hauran d’afiliar-se a la FAEG: 

1. Els clubs, agrupacions esportives i seccions esportives, legalment constituïts d’acord 
amb la legislació vigent que tinguin per objecte fomentar i promoure la pràctica dels 
esports sobre gel en qualsevol de les seves modalitats. 

2. Els jutges, àrbitres, tècnics, acompanyants d’esportistes en entrenaments o 
competicions i tots aquells que participin activament en la vida social de la federació. 

 

Les demandes de afiliació s’adreçaran per escrit a la Junta Directiva de la FAEG, acompanyades 
dels requisits que estableixi la Llei de l’Esport, a més de la llista de membres i càrrecs que 
composen la Junta Directiva corresponent. 

La Junta directiva de la FAEG acceptarà o denegarà les sol·licituds de afiliació, en base als 
principis d’objectivitat i de reglamentació. Les entitats podran recorre al Ple Federatiu en cas 
de ser denegada la seva afiliació, i a la Comissió Jurídica Esportiva depenent del Ministeri 
competent en Esports, quines resolucions exhaureixen la via administrativa. 

La pèrdua de condició de membre de la Federació Andorrana d’Esports de Gel es produirà en 
els casos següents: 
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- Per voluntat pròpia, comunicada per escrit. 
- Per extinció o dissolució del club, l’agrupació esportiva o la secció. 
- Per la revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent. 
- Per resolució judicial. 
- Per falta de pagament de les llicències federatives, de les quotes de afiliació o les 

quotes anyals d’afilats, que hauran d’estar prèviament requerides per escrit, i per 
carta certificada amb avís de recepció, per part de la FAEG. El termini màxim que 
s’estableix per efectuar dits pagaments és d’un mes a partir de la data de la certificació 
de la carta. 

- Per manca d’esportistes practicants. 
- Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent. 

 

DRETS I OBLIGACIONS DELS MEMBRES FEDERATS  

Article 7  

Drets dels Membres Federats:  

1) Participar al Ple Federatiu expressant-ho amb veu i vot a les Assemblees Generals d’acord 
amb el que disposen aquests Estatus.  

2) Poder participar en les competicions oficials de caràcter federat, i competicions no 
federades, sempre que sigui procedent d’acord amb les reglamentacions i disposicions legals 
vigents.  

3) Poder sol·licitar l’organització de campionats, competicions i altres activitats sobre gel amb 
el reconeixement oficial de la Federació Andorrana d’Esports de Gel.  

4) Beneficiar-se de les prestacions o serveis de que la Federació acordi proveir a tot Club, 
agrupació o secció esportiva.  

5) Exigir que l’actuació de la Federació Andorrana d’Esports de Gel, s’ajusti al que disposen 
aquests Estatus i la normativa legal vigent.  

6) Conèixer les activitats de la Federació i examinar la documentació. Obtenir tota la 
documentació de qualsevol tema de la Federació per tal de poder acreditar dita informació. 

7) Contribuir i participar en les activitats esportives, recreatives, culturals, o de qualsevol altra 
mena que la Federació Andorrana d’Esports de Gel pugui organitzar.  

8) Rebre directe o indirectament el suport econòmic i de recolzament humà necessari per 
planificar i millorar la pràctica dels esports de gel reconeguts en els presents Estatuts.  

9) Demanar els acords o convenis amb altres Federacions, necessàries pel bon 
desenvolupament dels clubs, les agrupacions o les seccions esportives afiliades a la FAEG.  

Obligacions dels membres Federats:  

1) Contribuir econòmicament mitjançant les aportacions establertes per quotes de afiliació, 
quotes anyals d’afiliats i llicencies federatives segons acordin vàlidament el Ple Federatiu en 
l’Assemblea General.  
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2) Complir amb els Estatuts, els reglaments federatius, i els acords dels òrgans de 
representació i govern adoptats en les Assemblees Generals.  

3) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de participació en 
els òrgans directius, consultius, o de govern, quan sigui procedent.  

4) Comunicar o notificar a la Federació i al Ministeri competent en Esports tots aquells actes o 
dades que prevegi la Llei, o que s’estableixen reglamentàriament i, en tot cas, els següents:  

1. Canvis de domicili social.  

2. Modificacions o renovacions de la Junta Directiva.  

3. Modificacions o revisions dels estatuts o reglaments.  

4. Convocatòries de les Assemblees Generals ordinàries o extraordinàries.  

5. Calendari anyal d’activitats  

6. Memòria de la temporada anterior.  

5) Facilitar als òrgans federatius, les informacions que se’ls sol·liciti sobre la seva entitat, a més 
de prestar total col·laboració.  

Article 7bis 

Els incompliments per part dels membres de la Federació envers les regles o els deures dels 
presents Estatuts, així com tot altra norma que els imposin o d’actuacions contràries a dret 
poden ser qualificats com a infraccions lleus, greus o molt greus. 

S’entén com a membre de la Federació, els membres de la Junta Directiva, els membres del Ple 
Federatiu, tècnics, jutges, àrbitres, esportistes o acompanyants dels esportistes en 
entrenaments o competicions, així com qualsevol altra persona que tingui una relació amb la 
Federació i estiguin en possessió de la corresponent llicència federativa.   

I. Infraccions 

Són infraccions lleus: 

1. Ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o en el bon nom de la 
Federació. 

2. Que els Membres de la Junta Directiva no assisteixin a les reunions sense cap causa 
justificada. 

3. La incorrecció amb els membres de la Junta Directiva, els tècnics, àrbitres,  jutges, 
esportistes de la FAEG o amb el públic. 

4. L’actitud passiva dels esportistes de la FAEG en el compliment de les ordres i les 
instruccions rebudes dels tècnics de la federació. 

5. En general, l’incompliment de qualsevol precepte d’aquests Estatuts, sempre que no 
provoqui un perjudici per a l’associació o per als associats o que la infracció no hagi 
estat qualificada de greu o molt greu. 

6. Totes aquelles enumerades en l’article 87.4 de la Llei de l’esport del Principat 
d’Andorra 37/2018 
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Són infraccions greus: 

1. No respectar o complir de forma deliberada els acords adoptats vàlidament pels 
òrgans de l’associació. 

2. Provocar, per acció o per omissió, perjudicis greus en el patrocini o en el bon nom de 
l’associació. 

3. No abonar qualsevol derrama o quota extraordinària, vàlidament acordada per l’òrgan 
competent, en el moment en què es requereixi. 

4. La negativa injustificada dels tècnics o esportistes de la FAEG, a assistir a les 
convocatòries, entrenaments i competicions. 

5. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus, en el període d’un any. 
6. Totes aquelles enumerades en l’article 87.4 de la Llei de l’esport del Principat 

d’Andorra 37/2018 
 

Són infraccions molt greus: 

1. Posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt greus en el 
patrimoni, integritat de les persones o en el bon nom de la federació. 

2. Actuar en l’exercici de l’activitat professional de forma deslleial envers la federació o 
qualsevol dels seus membres. 

3. Presentar documents falsos o alterats a fi d’obtenir qualsevol tipus de document o 
d’autorització per part de la federació. 

4. Difamar, injuriar o calumniar, els membres de la Junta Directiva, persones assalariades, 
tècnics i esportistes de la federació. 

5. Obstaculitzar i interferir de manera deliberada en el correcte desenvolupament dels 
actes i projectes duts a terme per part de la federació. 

6. Els comportaments, les actituds i els gests agressius o antiesportius als membres de la 
junta directiva, assalariats, jutges, àrbitres, tècnics, esportistes o al públic. 

7. La promoció o la incitació al consum o a la pràctica i la utilització directa de les 
substàncies prohibides o dels mètodes no reglamentaris en l’esport. 

8. La negativa a sotmetre’s als controls obligatoris contra el dopatge, o les accions o 
omissions que impedeixen o pertorbin la utilització correcta d’aquests controls. 

9. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o 
competició. 

10. La inexecució de les sancions imposades en el marc del present reglament. 
11.  La reincidència en la comissió d’infraccions greus, en el període de tres  anys. 
12. Totes aquelles enumerades en els articles 87.2 i 87.3 de la Llei de l’esport del Principat 

d’Andorra 37/2018 
 

II. Sancions 

1. D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, les sancions que poden imposar-se 
als membres de l’associació per les infraccions comeses són les següents: 

a) Per infraccions lleus: avís, amonestació. 
b) Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre de la federació 

per un termini d’entre 1 mes i sis mesos. 
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c) Per infraccions molt greus: suspensió temporal de la condició de membre de la 
federació per un termini d’entre 6 mesos i 2 anys, o baixa definitiva de la condició de 
membre de la federació. 

d) Així com totes aquelles enumerades en l’article 89 de la Llei de l’esport del Principat 
d’Andorra 37/2018. 

 

Tanmateix, dites sancions s’apliquen tant als membres de la junta directiva, com als tècnics, 
esportistes o acompanyants dels esportistes en entrenaments o competicions, així com 
qualsevol altra persona que tingui una relació amb la federació. 

2. L’avís o amonestació consisteix en un escrit dirigit a la persona per informar-lo dels punts 
que ha infringit i per demanar-li que corregeixi un comportament no adequat i que no hi 
reincideixi. 

3. L’aplicació i la durada de la baixa temporal es fixaran d’acord amb la gravetat de la infracció, 
i comportarà la suspensió temporal de l’exercici dels drets i deures com a membre de la 
federació, així com de l’exercici dels càrrecs que hi pogués complir. 

4. La baixa definitiva de la condició de membre de la federació només es pot aplicar en el cas 
que se l’hagi sancionat prèviament amb un mínim d’una  baixa temporal. 

III. Procediment sancionador 

1. L’òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el formen tres membres de la 
Junta Directiva escollits a tal efecte per la pròpia Junta Directiva. 

2. La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per l’òrgan instructor o a 
instància de qualsevol membre de la Federació. 

3. Quan s’incoï un expedient sancionador, s’ha d’informar al membre de la Federació subjecte 
de l’expedient de les presumptes infraccions que hagués pogut cometre i de les sancions que 
comporten. Això s’ha de comunicar preferentment mitjançant carta certificada amb avís de 
recepció però es podran acceptar altres mètodes de notificació on es garanteixi la notificació 
de l’expedient. 

Tanmateix, se li concedirà un termini no inferior a 15 dies perquè pugui ser escoltat i perquè 
proposi les al·legacions que consideri pertinents. 

4. El presumpte infractor ha de pugui manifestar les al·legacions per escrit i adreçar-les a la 
Junta Directiva de la federació. dins el termini establert.  Es preferible presentar les 
al·legacions mitjançant carta certificada amb avís de recepció però es podran acceptar altres 
mètodes on es garanteixi la recepció de les al·legacions per part de la FAEG. 

5. Quan la Junta Directiva rebi les al·legacions, les ha de trametre a l’òrgan instructor el qual, 
en un termini mínim de 15 dies i un màxim d’un mes des de la data de recepció de l’escrit 
d’al·legacions, ha de decidir si arxiva definitivament l’expedient sancionador o si, en cas 
contrari, les actuacions s’eleven a proposta de resolució o sanció. 

6. La decisió de l’òrgan instructor, tant en un sentit com en un altre, s’ha de notificar per carta 
certificada amb avís de recepció o altre mètode que en garanteixi la recepció per part del 
membre de la federació subjecte de l’expedient en el termini màxim de deu dies. 
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7. La proposta de sanció ha de ser motivada i ha de contenir com a mínim els aspectes 
següents: 

a) Els fets objecte de l’expedient sancionador. 
b) El tipus d’infracció que comporten els fets esmentats. 
c) El responsable o l’autor de la infracció o de les infraccions. 
d) La sanció que l’òrgan instructor proposa per al responsable o per a l’autor de la 

infracció o de les infraccions. 
 

8. Quan s’hagi establert la proposta de sanció i s’hagi notificat al membre de la federació 
subjecte de l’expedient sancionador, s’ha de convocar una reunió de la Junta Directiva del ple 
federatiu, que, per majoria simple, decidirà sobre la procedència o improcedència de la sanció 
proposada i, en conseqüència, si s’ha de sancionar. 

9. La Resolució de l’expedient sancionador serà notificada a l’interessat mitjançant carta 
certificada amb avís de recepció o altre mètode que en garanteixi la recepció en el termini 
màxim de 10 dies des que la Junta Directiva el ple federatiu prengué l’acord al respecte. 

10. Sense perjudici dels recursos judicials que s’escaiguin, el membre de la federació sancionat 
té dret a recórrer la sanció que se li ha imposat davant la Junta Directiva de l’associació 
mitjançant carta certificada amb avís de recepció o altre mètode que en garanteixi la recepció 
en el termini màxim de quinze dies a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució de 
l’expedient sancionador. 

La interposició dels recurs esmentat suspèn l’eficàcia de la sanció imposada fins a la data de la 
resolució. 

Transcorregut aquest termini sense que s’hagi interposat el recurs esmentat davant de la Junta 
Directiva, la sanció esdevé ferma i definitiva. 

11. Després de rebre l’escrit dels recurs, la Junta Directiva l’ha de traslladar a l’òrgan 
d’apel·lació, el qual el componen tres membres de la Junta Directiva que no han format part 
de l’òrgan instructor de l’expedient sancionador. 

12. L’òrgan d’apel·lació ha de notificar la resolució del recurs a la persona interessada 
mitjançant una carta certificada amb avís de recepció o altre mètode que en garanteixi la 
recepció en el termini màxim de quinze dies des de la data de la resolució del recurs. 

13. Els terminis computen per dies hàbils. 

14. Tots els recursos proposats ho són sense perjudici dels recursos judicials que escaiguin. 

 

IV. Circumstàncies agreujants i atenuants de la responsabilitat  

1. Són circumstàncies agreujants de la responsabilitat: 
a) La reiteració 
b) La reincidència 
c) La remuneració o l’ànim de lucre 
d) El prejudici econòmic ocasionat 
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2. Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat: 

      a)     La provocació suficient, immediatament anterior ala comissió de la infracció. 
      b)  El penediment espontani 
      c) El fet de no haver estat sancionada la persona infractora, amb anterioritat, en el 
transcurs de la seva vida esportiva. 
 

V. Extinció de la responsabilitat i prescripció de les infraccions i sancions: 

1.  La responsabilitat disciplinària s’extingeix: 

      a) Pel compliment de la sanció 
      b) Per prescripció de les infraccions o de les sancions 
      c) Per mort de la persona inculpada o sancionada 
      d) Per aixecament de la sanció 
 

2. Prescripció de les infraccions:  

      a)  Lleus: al cap d’un mes 
      b) Greus: al cap d’un any 
      c)  Molt greus: al cap de tres anus sempre que no siguin definitives 
 

3. Prescripció de les sancions: 

      a) Imposades per infracció lleu: al cap d’un mes 
      b) Imposades per infracció greu: al cap d’un any 
      c)    Imposades per infracció molt greu: al cap de tres anus sempre que no siguin 
definitives.   

LLICENCIES I QUOTES FEDERATIVES  

Article 8  

La integració de les persones físiques o jurídiques a la Federació es produeix en el moment del 
pagament de la quota de afiliació, o de la quota anyal establerta, i de les llicències federatives 
expedides al club, a l’agrupació o a la secció esportiva. 

Tot esportista practicant en un club, agrupació esportiva o secció està obligat ha tenir la seva 
llicència federativa de practicant, la qual es la garantia d’una assegurança sanitària i de 
responsabilitat civil pel patinador, a banda de donar al club, agrupació o secció esportiva la 
garantia mèdica de poder practicar aquest esport. 

Serà el club, agrupació o secció esportiva qui farà la corresponent petició de llicència 
federativa de forma regulada per escrit i anyalment a la FAEG, així com la corresponent baixa 
de llicència federativa, en el moment que el patinador deixa de pagar la quota establerta de 
practicant al club, agrupació o secció esportiva. 

La Junta Directiva de la FAEG, acceptarà o denegarà les sol·licituds de afiliació o de llicències 
federatives, en base als principis d’objectivitat i a la reglamentació. En tot cas no podrà 
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denegar-la si la persona que la sol·licita reuneix les condicions necessàries per a la seva 
obtenció. 

La Junta Directiva de la FAEG, controlarà directament i anyalment les demandes de llicències 
federatives, per tal que les persones físiques amb possessió de la corresponent llicència 
federativa de practicant siguin practicants en actiu (mínim 4 mesos anyals), de qualsevol de les 
modalitats esportives afiliades a la Federació. (No obtindrà la llicència federativa de practicant 
qualsevol soci, si no demostra el pagament de les quotes de practicant al club, agrupació o 
secció esportiva. La FAEG podrà aplicar una sanció al club, agrupació o secció esportiva si es 
detecta que han comés alguna irregularitat en la demanda de llicències federatives.) 

La FAEG ha de garantir l’assegurança sanitària de tots els dirigents i tècnics (pels 
desplaçaments a competicions i altres actes de representació), pel que lliurarà una llicència 
federativa de no practicant. Aquestes llicències no donen representativitat al club, a 
l’agrupació o a la secció esportiva en el Ple Federatiu. 

Article 9  

La Federació contractarà sempre i en tots els casos les assegurances i cobertures que necessiti 
a companyies asseguradores legalment constituïdes a Andorra.  

En les llicencies federatives de practicants hi ha de figurar els conceptes mínims següents:  

a) Les dades de la persona física i de l’entitat esportiva federada.  

b) L’import corresponent a la llicència federativa.  

c) L’import de la cobertura corresponent a l’assistència sanitària i responsabilitat civil.  

A proposta de la Junta Directiva, es podrà incloure aquells altres conceptes que es considerin 
necessaris.  

La FAEG per poder expedir les llicències federatives o poder autoritzar la participació en 
competicions esportives oficials, exigirà com a requisit previ i imprescindible que l’esportista se 
sotmeti a un reconeixement mèdic d’aptitud per a la pràctica de la modalitat o disciplina 
esportiva corresponent.  

Per les llicencies federatives de Dirigents, Delegats i Tècnics hi ha de figurar el conceptes 
mínims següents:  

a) Dades de la persona física i de l’entitat esportiva federada amb el càrrec que ocupa.  

b) L’import a la llicencia federativa  

c) L’import de la cobertura corresponent a l’assistència, i responsabilitat civil.  

A proposta de la Junta Directiva, es podrà incloure aquells altres conceptes que es considerin 
necessaris.  

Aquestes llicències de no practicants podran ser expedides a petició del club, agrupació o 
secció esportiva, a les persones físiques que considerin que per vinculació indirecte amb 
l’esport hagin d’estar coberts per una assistència sanitària, i responsabilitat civil.  
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Article 10  

En les quotes de afiliació o anyals hi han de figurar els conceptes mínims següents:  

a) Les dades del club, l’agrupació o la secció esportiva que paga la corresponent quota.  

b) L’import corresponent a la quota sigui de afiliació o anyal.  

c) L’import de la cobertura en responsabilitat civil i de danys a tercers, pel club, agrupació o 
secció esportiva.  

A proposta de la Junta Directiva, es podrà incloure aquells altres conceptes que es considerin 
necessaris.  

Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga la entitat organitzadora, si 
les seves característiques o particularitats ho exigeixen, a la concertació prèvia d’una modalitat 
específica d’assegurança que cobreixi els eventuals danys i els perjudicis ocasionats a tercers 
amb motiu de la seva celebració.  

ENTRENADORS  

Article 11  

Es considerarà entrenador, tot tècnic que acrediti les titulacions escaients sobre la modalitat 
esportiva sobre gel i que hagi obtingut el reconeixement i l’acreditació pels òrgans competents 
a Andorra. Però haurà de complir com a mínim les següents condicions per exercir al País: 

- Titulació reconeguda per l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, 
organisme depenent del Ministeri competent en Educació.  

- Ser resident a Andorra.  

COMPETICIONS  

Article 12  

Les competicions esportives es classifiquen en:  

a) Competicions de caràcter federat: Campionats Internacionals i Campionats Nacionals i altres 
acordades per l’integres de tots els patinadors en Junta Directiva de la FAEG  

b) Competicions no federades: Competicions d’entitats esportives (clubs, agrupacions i 
seccions esportives).  

Article 13 

Es consideren competicions de caràcter federats les promogudes, organitzades o tutelades per 
la Federació Andorrana d’Esports de Gel. Aquestes competicions poden ser de diferents àmbits 
i amb participació d’esportistes professionals o aficionats.  

Es consideren competicions no federades les que promogui i organitzi qualsevol entitat 
esportiva legalment reconeguda, les quals tindran que ser acceptades per a FAEG, dins del 
programa d’activitats i figurarà en l’Ordre del dia de l’Assemblea General anyal.  
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Les competicions organitzades a proposta d’entitats foranes s’ajustaran sempre al programa 
d’activitats aprovat per l’Assemblea.  

Article 14  

Es competència directa de la FAEG, l’elecció dels esportistes que han d’integrar les seleccions 
nacionals i la representació internacional. Pel que els clubs esportius federats facilitaran 
l’assistència lliurament dels esportistes a les convocatòries , respectarà la decisió dels 
interessats a presentar-se o no, per preparar i participar en aquestes proves programades 
internacionalment. Així mateix, aquests esportistes hauran de representar al club, agrupació o 
secció esportiva i participar en competicions, a l’igual que en les activitats internes que hagin 
estat pactades amb la Federació i programades anyalment per l’Assemblea. Els clubs, 
agrupacions o seccions esportives donaran prioritat d’assistència dels esportistes, a les proves 
internacionals aprovades per antelació pel Ple Federatiu en Assemblea.  

TITOL II. ORGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ  

Article 15  

Els òrgans de Govern i de representació de la Federació dins de llur respectiva competència 
són:  

- El Ple Federatiu  

- La Junta Directiva  

- Les Comissions i Comitès creats a petició de la Junta Directiva.  

EL PLE FEDERATIU  

Article 16  

El Ple Federatiu és l’òrgan jeràrquic de la Federació Andorrana d’Esports de Gel, representa 
tots els interessos de totes les persones físiques i jurídiques que la formen, elegeix l’òrgan de 
gestió de la Federació i controla la seva actuació en la forma definida en el present capítol.  

Article 17  

El Ple Federatiu està format pels membres següents.  

a) Un representant fixa per cada club, agrupació o secció esportiva, afiliada a la FAEG. Un 
representat per club, agrupació o secció esportiva per cada quinze (15) llicències federatives 
de practicants, expedides durant l’any anterior.  

b) en representació dels esportistes serà elegit per cada club, agrupació i secció esportiva un 
representant que com a mínim hagi arribat a practicar competicions per l’entitat esportiva 
representada, i faci com a mínim màxim dos anys des de l’última competició en actiu. No serà 
considerat representant dels esportistes si professionalment està vinculat amb un dels esports 
integrats a la FAEG.  

c) Un membre per club, agrupació o secció esportiva afiliada a la FAEG, que representaran als 
entrenadors de les diferents modalitats esportives, que en el moment de l’elecció estigui 
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treballant fixa, amb comprovant de la CASS, com a entrenador d’alguna de les entitats afiliades 
a la FAEG.  

d) Un membre representant el col·lectiu dels Jutges (amb possessió del títol acreditatiu i 
validat pels òrgans competents a Andorra), amb residència al País, i exercint aquesta activitat 
en competicions durant l’any de l’elecció.  

e) Un membre representant els Arbitres (amb títol acreditatiu i validat pels òrgans competents 
a Andorra), amb residencia al País, exercint aquesta activitat en competicions durant l’any de 
l’elecció.  

En cap cas serà reconegut un mateix representant per dos col·lectius diferents. S’acceptarà la 
delegació de vot a favor d’un altra membre del Ple Federatiu, aquesta haurà de ser feta per 
escrit, signada i s’entregarà abans de començar l’Assemblea al President de la mateixa.  

El M.I. Ministre d’Esports del M.I., Govern o persona que delegui, podrà assistir a les 
Assemblees del Ple Federatiu president les sessions conjuntament amb el President de la 
Federació Andorrana d’Esports de Gel.  

Article 18  

Per ser membre del Ple Federatiu s’ha de ser resident a Andorra, major d’edat, complir els 
requisits propis de cada estament representant i no haver estat declarat incapaç per decisió 
judicial ferma, ni inhabilitat per a l’exercici de càrrec públic. 

Tots els clubs, les agrupacions o les seccions esportives afiliades a la FAEG, que no tinguin 
practicants federats perdran la seva representació al Ple Federatiu.  

Article 19  

En cas de mort, incapacitat, negativa, renúncia o cessament d’un membre del Ple Federatiu 
per part de l’entitat que representa, serà substituït per la persona que nomeni l’estament que 
representava el membre cessat, comunicant el canvi a la Junta Directiva de la Federació en el 
termini de 30 dies.  

Article 20 

El Ple Federatiu es constituirà de nou, cada vegada que s’hagin de convocar eleccions a la Junta 
directiva de la FAEG. La Junta Directiva de la Federació sol·licitarà a cada entitat i/o col·lectiu 
afiliat a la FAEG la relació dels membres (nom, cognoms, ...) que formaran el Ple Federatiu 
segons pertoqui, (article 17 dels presents Estatuts). Aquestes Entitats i/o col·lectius 
comunicaran la seva relació dels membres pel Ple Federatiu a la FAEG, per carta certificada 
amb acús de rebut en un termini màxim de 30 dies. Les Entitats i/o Col·lectius hauran de 
procedir a elegir els seus membres representants al Ple Federatiu de la forma que estableixin 
els seus propis estatuts o normes internes. Es considerarà que les entitats i/o col·lectius que no 
hagin comunicat els seus membres, en el termini fixat, renuncien a ser representants. En un 
màxim de 30 dies desprès de rebre la composició del Ple Federatiu, la Junta Directiva de la 
FAEG convocarà Assemblea Ordinària i/o Extraordinària, sent una de les seves funcions, 
l’elecció de la nova Junta Directiva de la Federació.  
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L’ASSEMBLEA GENERAL  

Article 21  

Les reunions del Ple Federatiu seran en Assemblea i poden ser Ordinàries o Extraordinàries. 
L’Assemblea Ordinària es celebrarà obligatòriament un cop l’any, per resoldre els assumptes 
de la seva competència.  

L’Assemblea Extraordinària es podrà celebrar en qualsevol moment a petició de la Junta 
Directiva o d’un 20% dels membres del Ple Federatiu. en aquest darrer cas, des del dia en que 
la Junta Directiva rebi la sol·licitud i la convocatòria, no poden passar més de trenta dies.  

Entre la convocatòria de l’Assemblea i la seva realització han de transcórrer com a mínim 15 
dies naturals. Les convocatòries s’han de fer per carta certificada amb acus de rebut a cada 
Entitat o Col·lectiu representats en el Ple Federatiu, ha d’indicar la data, l’hora de la primera i 
la segona convocatòria i el lloc de la realització de l’Assemblea, i l’ordre del dia. S’ha d’anunciar 
aquesta convocatòria com a mínim en una publicació diària d’àmbit andorrà. La informació 
sobre les matèries objecte de l’Assemblea ha de posar-se a disposició de les Entitats o 
Col·lectius amb membres al Ple Federatiu, a la seu social de la Federació, el dia següent de la 
convocatòria a l’Assemblea.  

La primera, pel cas que no hi siguin presents com a mínim la meitat més un dels membres. en 
aquest cas, serà valida la reunió en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre d’assistents.  

Els acords de les Assemblees s’han d’adoptar amb majoria de vots presents, llevat dels acords 
per als quals aquests Estatuts hagin previst una majoria qualificada. En cas de dissolució de la 
Federació, no seran vàlids sense la conformitat del Ministeri competent en Esports.  

En cas d’empat en una votació es tornarà a repetir la votació, i si continua havent-hi empat, 
s’ajornarà l’acord per la propera Assemblea. Si fos necessari obtenir un acord, pel bon 
funcionament de la FAEG, es remetrà la decisió a l’Òrgan superior competent en Esports.  

Les Assemblees Generals han d’estar presidides per una mesa formada pel President i als 
menys la meitat dels membres que component la Junta Directiva de la Federació Andorrana 
d’Esports de Gel. Ha d’actuar com secretari de les Assemblees, el secretari de la Federació o 
qui el substitueixi, el qual n’ha d’estendre les actes corresponents.  

El President o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els 
torns màxims d’intervenció, ordenar les votacions i disposar el que calgui per al bon 
funcionament de l’Assemblea.  

L’Acta serà aprovada al final de cada Assemblea, si s’escau, pel que abans el secretari 
procedirà a fer-ne la lectura i se’n faran les esmenes que el Ple Federatiu consideri necessàries 
per la seva aprovació. Pel que els membres de l’Assemblea tindran una còpia de l’acta a la seva 
disposició  en la seu de la Federació, 7 dies desprès, i tindran 7 dies més per la presentació 
d’esmenes. Si als 15 dies no s’ha rebut cap esmena de cap dels membres, es considerarà 
aprovada pel que s’enviarà una còpia al Ministeri competent en Esports, en el termini d’un 
mes desprès.  

El President i el Secretari, han de subscriure l’Acta, de la qual se'n lliurarà còpia als membres 
del Ple Federatiu o de la Junta Directiva que ho demanin.  
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Article 22  

Correspon a l’Assemblea Ordinària:  

1) Aprovar la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i el compte 
de resultats, i aprovar el pressupost de l’exercici econòmic següent.  

2) Aprovar el pla general d’actuació anual, els programes i les activitats esportives com 
calendaris de competicions, i els seus objectius per la temporada vinent.  

3) Aprovar l’informe o la memòria de les activitats de l’exercici vençut que ha de presentar la 
Junta Directiva.  

4) Fixar la quantia de les quotes de afiliació d’un club, agrupació o secció esportiva. També ha 
de fixar les quotes d’afiliats establertes anyalment per cada entitat o col·lectiu esportiu de la 
FAEG.  

5) Fixar la quantia anyal de les llicencies federatives de practicant i no practicants.  

6) Elecció de la Junta Directiva segons l’article 33 dels presents estatuts.  

7) Informar dels canvis o de noves creacions de comitès o comissions.  

8) Informar la afiliació o adhesió de noves Entitats a la Federació, i corroborar el Ple Federatiu 
la decisió presa per la Junta Directiva.  

9) El control ordinari de l’Actuació de la Junta Directiva.  

L’Assemblea Ordinària s’ha de fer necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a 
l’acabament de l’exercici i serà convocada pel President per carta amb acús de rebut a cada 
entitat o Col·lectiu del Ple Federatiu.  

Article 23  

Són Assemblees Extraordinàries totes les altres Assemblees Generals que es convoquin durant 
l’exercici.  

Correspon a l’Assemblea Extraordinària:  

1) Eleccions anticipades a la Junta Directiva de la FAEG. La renovació anticipada de més d’un 
membre de la Junta Directiva de la FAEG.  

2) Resoldre les propostes que la Junta Directiva de la FAEG i/o de les entitats afiliades 
presentin a l’Assemblea.  

3) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts. Així com la creació o canvi de 
qualsevol dels reglaments interns.  

4) Aprovar el vot de censura a la Junta directiva, i nomenar una Junta Gestora fins a noves 
eleccions que s’hauran de celebrar com a màxim dos mesos desprès.  

5) Aprovar el regim disciplinari que hagi elaborat la Junta Directiva de la FAEG.  

6) Dissoldre la Federació, sempre amb la conformitat del Ministeri competent en Esports.  
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7) Aprovar la demanda d’un crèdit o préstec , respectant la normativa vigent, a més tindrà que 
ser aprovat per les dues terceres parts del Ple Federatiu  

8) Qualsevol altre qüestió d’interès per la federació a criteri de la Junta Directiva o del Ple 
Federatiu. 

LA JUNTA DIRECTIVA  

Article 24  

La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió i representació democràtica dels interessos i 
funcionament de l’entitat, d’acord amb l’objecte social i els acords del Ple Federatiu en 
l’assemblea.  

De manera especial, són competència de la Junta Directiva les qüestions següents:  

-  Vetllar per l’assoliment dels objectius i pels interessos generals dels esports de gel.  

-  Executar i respectar els acords presos per l’assemblea General.  

-  Decidir l’admissió d’afiliats.  

- Expedir a petició dels clubs, les agrupacions i les seccions esportives, les llicencies 
Federatives.  

-   Expedir les quotes anyals de afiliació per cada entitat.  

-   Promoure el patinatge els esports sobre gel en totes les seves modalitats representades a la 
FAEG.  

-  Establir els convenis pertinents amb altres Federacions de gel, per així contribuir en el 
desenvolupament del patinatge dins dels clubs, de les agrupacions o les seccions esportives.  

-   La convocatòria de les assemblees ordinàries i extraordinàries.  

-   Elaborar els reglaments escaients, i sotmetre’ls a l’Assemblea General per a la seva 
aprovació i ratificació posterior pel Ministeri competent en Esports.  

-  Elaborar i sotmetre a l’assemblea general ordinària, en acabar l’exercici, l’informe o la 
memòria de les activitats realitzades, la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el balanç 
i el compte de resultats, el pressupost i el pla general d’actuació anual (programes d’activitats) 
per l’exercici següent.  

-   Organitzar, dirigir, i gestionar tot el funcionament de la Federació Andorrana d’Esports de 
Gel.  

-  Qualsevol altre aspecte necessari pel desenvolupament del patinatge sobre gel i pel bon 
funcionament de la FAEG.  
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COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECITVA  

Article 25  

La Junta Directiva ha d’estar integrada pel nombre de membres que fixen aquests estatuts, 
que no pot ser inferior a 7. Es mantindrà sempre el nombre senar en la totalitat dels seus 
membres que serà fins a 11.  

Son membres de la Junta Directiva els càrrecs i persones següents:  

-  El President  

-  Un Vicepresident  

-  Un Secretari  

-  Un Tresorer  

-  Entre 3 i 7 vocals, mantenint el nombre senar pel total de la composició de la Junta Directiva.  

A la Junta Directiva seran representades les diferents modalitats o disciplines esportives 
reconegudes estatuàriament. Hi haurà com a mínim un membre de la Junta Directiva de cada 
Entitat o secció esportiva afiliada a la FAEG.  Hi haurà com a mínim un membre que representi 
a cada esport o secció esportiva. No es necessari que aquests representants formin part de les 
juntes directives de les entitats o seccions esportives afiliades a la FAEG. 

Article 26  

Els membres de la Junta exerceixen els càrrecs gratuïtament i responen de llur actuació davant 
dels socis afiliats i tercers, no poden ser en cap cas assalariats d’un club, agrupació o secció 
esportiva afiliat a la Federació. Ni tampoc assalariats de la mateixa Federació.  

Article 27  

La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del President o per 
demanda de la tercera part dels membres de la Junta Directiva. Com a mínim, s’ha de reunir 
un cop per mes.  

Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin, almenys, la meitat més un dels 
membres que la componen, i els acords s’han de prendre per majoria simple dels assistents. El 
vot del President serà diriment en cas d’empat. Els acords i qüestions debatudes en les 
reunions seran transcrits al llibre d’Actes corresponent a tal efecte.  

Els membres de la Junta Directiva tenen dret a demanar còpia d’una acta, la qual serà lliurada 
pel Secretari, fent constar la seva entrega en l’acta de la següent reunió de la Junta Directiva. 

EL PRESIDENT 

Article 28 

El càrrec de President haurà de recaure en una persona de nacionalitat andorrana. El President 
de la FAEG ho és també de l’assemblea General i de la Junta Directiva, en té la seva 
representació legal i en presideix els òrgans de Govern.  
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Per a l’exercici de les seves funcions, el President de la FAEG, està investit de les més amplies 
facultats de representació –tant en l’àmbit nacional com internacional-, d’administració i 
gestió de la Federació, i li correspon totes les que no estiguin expressament reservades en 
aquests Estatuts, a l’Assemblea General.  

El President podrà delegar amb caràcter especial, a qualsevol dels membres de la Junta 
Directiva, les gestions per al bon funcionament de la Federació.  

El càrrec del President federatiu és incompatible amb tot altre càrrec directiu de qualsevol 
altre entitat esportiva, llevat del Comitè Olímpic Andorrà.  

VICEPRESIDENT  

Article 29  

El Vicepresident ha d’auxiliar el President en tot el que calgui i ha d’exercir les seves funcions 
d’acord amb les seves instruccions.  

Així mateix, ha de substituir el president en cas d’absència, vacant o malaltia.  

TRESORER  

Article 30  

La gestió econòmica de la Federació correspon al Tresorer, que té com a funcions especifiques 
les següents:  

a) Portar la comptabilitat de la Federació  

b) Proposar els cobraments i pagaments  

c) Informar de la situació dels assumptes econòmics pendents i proposar les mesures que 
consideri adequades per resoldre’ls  

d) Fer el balanç, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a l’Assemblea General. 

e) Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats o adherits morosos. 

f) Utilitzar la signatura social per a disposar de fons de forma mancomunada indistinta amb el 
President, sempre d’acord amb el que s’hagi aprovat pressupostàriament en l’Assemblea 
Anual. 

g) Les altres funcions que li encarregui la Junta Directiva. 

SECRETARI  

Article 31  

Correspon al secretari:  

a) Estendre i autoritzar amb la signatura del President les actes i els certificats de les juntes 
directives i Assemblees Generals i fer-ne les convocatòries.  

b) Estendre documents propis de secretaria.  

c) Portar el llibre de registres de afiliats o adherits i de les llicencies federatives.  



19 
 

d) Portar els llibres d’Actes de les Assemblees Generals i de les reunions de la Junta Directiva.  

e) Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a la seva feina 
i responsabilitat  

f) Fer les estadístiques i preparar la memòria de les activitats  

g) Les altres funcions que li encarregui la Junta directiva.  

VOCALS  

Article 32  

Correspon als vocals desenvolupar les funcions de col·laboració i tècniques que els confií la 
Junta Directiva, a banda de formar part dels Comitès o comissions de s’acordi per Junta 
Directiva.  

ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA  

Article 33  

La Junta Directiva s’elegirà en Assemblea Ordinària o Extraordinària depenent del cas i sempre 
amb prèvia presentació de candidatures, per un període de quatre anys, amb la renovació de 
la meitat de la Junta Directiva cada dos anys. El vot serà mitjançant sufragi lliure, directe, igual i 
secret.  

Les candidatures per a l’elecció de la Junta Directiva es presentaran a la seu social de la FAEG 
fins a tres dies abans de l’elecció, hauran de ser avalades per 3 membres del Ple Federatiu, i 
constarà al costat de cada nom, el càrrec que ha d’ocupar cada membre es cas de resultar 
elegida la candidatura. Aquestes quedaran exposades en el taulell d’anuncis de la Federació.  

En l’elecció d’una candidatura quedarà elegida la que obtingui la majoria absoluta, es a dir, les 
dues terceres parts dels vots, s’hi ha mes de dues candidatures i no s’obté la majoria absoluta, 
quedarà eliminada la candidatura amb menys vots, i es farà una segona votació, quedant 
elegida la candidatura amb majoria simple de vots.  

Es cas d’una sola candidatura quedarà automàticament elegida sense necessitat de procedir a 
la votació.  

Article 34  

En el cas de no presentar-se cap candidatura, la Junta Directiva sortint continuarà regint i 
administrant la federació, i convocarà noves eleccions en el termini de tres mesos en 
Assemblea Extraordinària. Si es repeteix la situació i no hi ha cap candidatura per substituir els 
membres de la Federació, es posarà en coneixement de la situació al Ministeri competent en 
Esports.  

Article 35  

En cas de resultar elegits per a formar part de la Junta Directiva membres del Ple Federatiu, 
aquests seran substituïts segons l’article 19 dels presents estatuts.  

Article 36  
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En cas de cessament, defunció o dimissió d’un membre de la Junta Directiva que no sigui el 
President, serà substituït per la persona que acordin els restants membres de la Junta 
Directiva, comunicant-ho en el termini d’un mes per carta amb acús de rebut, a cada una de 
les Entitats o Col·lectius amb representació al Ple Federatiu. Si s’ha de substituir a més d’un 
membre en el termini de 6 mesos es decidirà per Assemblea Extraordinària.  

Si es el President qui és cessat, dimiteix o altre, es procedirà a celebrar noves eleccions en un 
termini màxim de tres mesos.  

Article 37  

El cessament o suspensió dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes 
següents:  

- Per voluntat pròpia expressada per escrit.  

- Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits. 

- Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec  

- Per decisió disciplinària del Ple Federatiu  

- Aprovació d’un vot de censura pel Ple Federatiu  

COMITÈS I COMISSIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Article 38  

La Junta Directiva de la Federació crearà les comissions que consideri necessari pel bon 
funcionament intern, encarregant-se d’assumptes específics, amb la obligatorietat d’informar 
a la Junta Directiva de les seves actuacions.  

Aquestes comissions seran presidides per un membre de la Junta Directiva, i poden estar 
formades per agents col·laboradors amb veu però sense vot. S’informarà regularment (cada 
dos mesos), a la resta de la Junta Directiva de les actuacions i decisions.  

Així mateix, i segons necessitats específiques de cada entitat afiliada a la FAEG, aquesta crearà 
els comitès, per així, garantir-ne el seu correcte funcionament. Aquests estaran compostos 
pels membres que es cregui oportú, però, serà necessari que el President del comitè o 
comissió sigui membre de la Junta Directiva, poden la Junta nomenar altres persones.  

TITOL III. REGIM DOCUMENTAL I ECONOMIC REGIM DOCUMENTAL  

Article 39  

Integren el règim documental de la Federació Andorrana d’Esports de Gel:  

- Els llibres d’Actes, on s’ha de consignar el contingut de les reunions de l’Assemblea General i 
de la Junta Directiva, amb indicacions de la data, els assistents, els assumpte tractats i els 
acords adoptats.  

- Les Actes de l’Assemblea General, i de la Junta Directiva, signades pel President i el Secretari 
de la FAEG.  
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- El registre d’Entitats o col·lectius afiliats, on s’han de fer constar de manera diferenciada, i 
com a mínim, la denominació del Club, agrupació o col·lectiu, el domicili, el president de 
l’entitat o el responsable del col·lectiu adherit, les modalitats esportives que practiquen o 
representen, el preu de quota de afiliació i el preu de la quota anyal per afiliació.  

- El registre de les llicencies federatives, on constarà les dades de la persona física, el tipus de 
llicencia que s’ha expedit, el nom del Club, agrupació o secció afiliada, el preu anyal de la 
llicencia federativa.  

- El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals s’han de 
formalitzar durant el primer quadrimestre següent a l’acabament de l’exercici.  

- El detall suplementari dels ingressos i les despeses, si existeixen corresponent a una 
corporació internacional.  

-Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al millor 
compliment dels objectius de la Federació d’acord amb el que es disposa en aquests Estatuts, 
així com els que legalment siguin requerits en cada moment.  

REGIM ECONÒMIC  

Article 40  

El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi i s’han d’aplicar les 
normes econòmiques establertes en aquests Estatuts i la normativa vigent o la que en un futur 
es pugui dictar. Així mateix, s’han de portar, almenys, en llibre diari, inventaris, balanços i 
comptes anuals.  

Article 41  

La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos de l’exercici, i 
presentar al Ple Federatiu en Assemblea General, dins dels sis primers mesos de l’exercici, els 
seus comptes anuals, que han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, el 
pressupost de l’exercici i la memòria d’acord amb aquestes disposicions.  

Els comptes anuals i pressupostos han de ser al domicili social un mínim de quinze dies abans 
de l’Assemblea a disposició dels membres del Ple Federatiu, els quals en podran demanar una 
còpia, que se’ls lliurarà a la seu de la FAEG, com a mínim 7 dies abans que se celebri 
l’Assemblea.  

L’Assemblea General aprovarà el pressupost ordinari per l’any següent i la liquidació dels 
comptes de l’any anterior.  

Article 42  

Constitueix els ingressos de la Federació Andorrana d’Esports de Gel:  

a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de 
l’Administració pública i en aquest cas pel Ministeri competent en Esports o del M.I. Govern.  

b) Les subvencions d’altres organismes públics o provats  

c) Els bens i drets que rebi per herència, llegat o donació  
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d) Les quotes de afiliació d’entitats esportives, així com les quotes establertes anyalment en 
concepte d’afiliat. Les llicències federatives de practicants i no practicants.  

e) Les sancions pecuniàries que s’imposin als seus afiliats, adherits o federats, de conformitat 
amb la legislació vigent.  

f) Els fruits, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials.  

g) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin.  

h) Els ingressos que obtingui en relació amb l’organització de proves i activitats esportives.  

i) Les ajudes rebudes d’empreses o particulars per a la promoció i desenvolupament de 
l’Esport sobre gel a Andorra.  

j) Qualsevol altre ingrés acceptat i aprovat per la Junta Directiva, en benefici de qualsevol dels 
esports afiliats a la FAEG, i per a la seva pràctica.  

Tots els ingressos es destinaran equitativament pel desenvolupament i la millora de la pràctica 
de les modalitats esportives individuals o col·lectives dels esports afiliats a la FAEG. Com a 
mínim es tindrà en compte el següent:  

- Nombre de llicencies de practicants per cada club, agrupació o secció esportiva afiliada a la 
FAEG.  

- Desenvolupament i progressió de cada club, agrupació o secció per arribar a complir amb els 
seus objectius donant a conèixer la modalitat esportiva que representa.  

- Activitats, actes i esdeveniments de rellevància que cada entitat programi anyalment i es 
duguin a terme.   

- Resultats obtinguts anyalment per cada entitat en les seves competicions programades, i/o a 
internacionals, a més de valorar els resultats dels Campionats Nacionals o equivalents que es 
celebrin per cada modalitat esportiva.  

- Tots els altres aspectes que la Junta Directiva consideri de rellevància i que han de ser 
valorats per tal de ser el més equitatius i justos possibles.  

TITOL IV. AMBIT JURISDICCIONAL  

Article 43 

Tal i com preveu la Llei d’Esports, la Federació Andorrana d’Esports de Gel regularà i 
desplegarà mitjançant el seu reglament intern, les disposicions necessàries en relació amb la 
disciplina esportiva, respectant en tot moment les bases d’actuació que reflecteixen els articles 
del 54 al 62 de la Llei de l’Esport.  

Article 44  

Contra tots els actes i acords dels òrgans de la Federació Andorrana es podrà recorre, una 
vegada esgotats els recursos Federatius a l Comissió Jurídica Esportiva. Es l’òrgan adscrit 
orgànicament al Ministeri competent en esports que, actuant amb total independència, 
decideix en darrera instància administrativa sobre les qüestions en matèria esportiva de la 



23 
 

seva competència. Les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva exhaureix la via 
administrativa.  

 

TITOL V. REFORMA I DISSOLUCIÓ DELS ESTATUTS REFORMA  

Article 45  

Per procedir a la reforma i modificació dels estatuts és necessari que s’acordi pel Ple Federatiu 
en Assemblea General Extraordinària per majoria simple dels vots dels assistents.  

A la convocatòria de l’Assemblea, s’ha d’indicar clarament els articles que seran objecte de la 
reforma o modificació i s’ha d’anunciar als membres de l’Assemblea, que disposaran d’una 
còpia de les modificacions proposades a la Secretaria de la FAEG, amb una antelació de quinze 
dies a la data de l’Assemblea.  

Un cop acordada la modificació o reforma dels estatuts, se’n remetrà una còpia al Ministeri 
competent en Esports, per donar-ne la seva conformitat.  

DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ  

Article 46  

La Federació Andorrana d’Esports de Gel s’extingirà com a tal per les causes següents:  

- Acord de l’Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria dels dos 
terços dels membres de la Federació Andorrana d’Esports de Gel, sempre que representin la 
majoria dels membres amb dret a vot de l’Assemblea.  

- La revocació del seu reconeixement per part de l’auditoria competent.  

- La fusió o absorció amb altres federacions esportives, però, sempre per una majoria dels dos 
terços dels membres que component la Federació Andorrana d’Esports de Gel i aprovat en 
Assemblea Extraordinària per tal efecte.  

- Resolució judicial motivada.  

- Imperatiu legal.  

- L’ inactivitat esportiva durant mes de dos anys.  

- Qualsevol altre causa o criteri del Ple Federatiu i prevista per l’ordenament jurídic vigent.  

Acordada la dissolució, el Ple Federatiu en la mateixa Assemblea nomenarà una Comissió 
Liquidadora, que substituirà durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà plenes 
facultats pel compliment de la mateixa missió.  

Realitzar l’actiu i pagat el passiu, el patrimoni resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà 
en l’àmbit esportiu. Si es per fusió o absorció, a aquest efecte es comunicarà la dissolució al 
M.I. Govern d’Andorra, perquè si ho considera oportú, reverteixi aquests béns al foment i a la 
pràctica de l’activitat esportiva que ha estat causa de la fusió o absorció. 

 


