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ESTATUTS FEDERACIÓ ANDORRANA DE GIMNÀSTICA 

 

TÍTOL I 

 

DISPOSICIONS GENERALS   

Article 1. Títol constitució 

 La  Federació Andorrana de Gimnàstica, és una entitat privada d’interès cívic i 

social que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d’obrar plenes per al compliment 

dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu, i que està constituïda per clubs, 

agrupacions esportives, seccions esportives, esportistes, àrbitres i tècnics, que es 

dediquin a la pràctica de les diferents modalitats gimnàstiques, en la forma i per la 

consecució dels objectius que es defineixen en els presents Estatuts. 

 Exerceixen per delegació funcions públiques de caràcter administratiu, i  actuen 

com a agents col·laboradors de l’Administració pública. 

Article 2. Finalitat  

 La  Federació Andorrana de Gimnàstica té com a finalitat bàsica  la d’ordenar i 

dirigir tota activitat esportiva a Andorra, 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, es 

sotmetrà a les disposicions de la Federació Internacional corresponent. 

Article 3. Modalitats i disciplines esportives.  

 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  de Gimnàstica, és una entitat que agrupa a diferents 

modalitats esportives derivades de la pràctica de la Gimnàstica, i en conseqüència  són 

competència d’aquesta Federació les especialitats esportives següents: 

� Gimnàstica General 

� Trampolí 

� Gimnàstica Artística Masculina  

� Gimnàstica Artística Femenina  
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� Gimnàstica Rítmica 

� Aeròbic de competició. 

� Esports  Acrobàtics 

 

Article 4. Domicili social 

 El domicili de la Federació Andorrana  de Gimnàstica és a la Baixada del Molí 

nº33, Casal de l’Esport, parròquia d’Andorra la Vella, i pot ser modificat per 

l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, fet que ha de ser comunicat al 

Ministeri competent en Esports. 

 

Article 5. Funcions  

 La Federació Andorrana de Gimnàstica, sense perjudici de les seves 

competències i estaments que la composen, i a més de les activitats pròpies de govern, 

gestió, administració, organització i reglamentació de les diferents modalitats 

gimnàstiques  a Andorra, exerceix en coordinació amb 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 informació i difusió adequada a un major coneixement de 

les diferents modalitats gimnàstiques.  

3. Vetllar pels interessos comuns dels Clubs, entitats , esportistes, i altres 

membres que de ella depenguin. 

4. Promoure la reglamentació a Andorra de l’esport de la Gimnàstica assessorant i 

col·laborant amb l’Administració en allò que hi sigui requerida. 

5. Ostentar la representació de les modalitats gimnàstiques 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 hauran de ser de nacionalitat Andorrana. 

6. Promoure i qualificar els competències esportives les diferents  modalitats 

gimnàstiques oficials a Andorra. 

7. Encarregar-se  de la tutela de les competicions de caràcter  internacional que es 

disputin a Andorra, 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. 
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8. Exercir la potestat disciplinaria sobre totes les físiques i jurídiques que 

configuren l’ens federatiu. 

9. Sotmetre a tràmit del Ministeri competent en Esports la incorporació d’una 

modalitat esportiva dins de la Federació.      

10. Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb els òrgans esportius de 

l’administració en la organització o tutela  de les competicions i activitats 

oficials d’àmbit estatal i internacional que tinguin lloc al Principat d’Andorra. 

11. Col·laborar amb l’escola de Formació de Professions Esportives  i de Muntanya 

en tot el que estigui relacionat amb la formació de tècnics relacionats amb 

l’esport i esportistes . 

12. Lliurar contra pagament les llicències esportives per poder participar en 

activitats o competicions oficials dins l’àmbit d’Andorra i internacionalment. 

13. Acceptar o denegar l’afiliació de membres de la Federació, conforme a les 

disciplines dels presents Estatuts  i la normativa vigent. 

14. Obtenir i gestionar els mitjans econòmics necessaris per la realització dels seus 

objectius. 

15. Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i 

normes tècniques vigents en cada moment. 

16. En general, disposar el que convingui per la millora de la pràctica de les 

disciplines i modalitats esportives previstes, amb especial atenció a la seguretat 

de l’esmentada pràctica. 

 

Article 6. Membres de la Federació Andorrana de Gimnàstica 

 Podran i/o deuran afiliar-se a la FAG les entitats  legalment constituïdes d’acord 

amb el Ministeri competent en Esports i la legislació vigent que tinguin per objecte 

fomentar i promoure la pràctica de l’esport de la gimnàstica en qualsevol de les seves 

modalitats, pagant, si s’escau,  les quotes corresponents fixades per la Junta Directiva. 

 Les demandes d’afiliació s’adreçaran per escrit a la Junta Directiva, 

acompanyant una còpia dels Estatuts legalment autoritzats pel Ministeri competent en 

Esports  i la llista de membres i càrrecs de la Junta Directiva del Club corresponent. 

 La Junta directiva de la FAG acceptarà l denegarà les sol·licituds d’afiliació en 

base als principis d’objectivitat i reglamentació. 

 La pèrdua de condició de membre de la Federació Andorrana de Gimnàstica es 

produirà en els casos següents: 

� Per voluntat pròpia, comunicada per escrit. 

� Per l’extinció o dissolució del club, l’agrupació esportiva i la secció. 

� Per la revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent. 

�  Per resolució judicial 

� Per falta de pagament de les llicencies o de les quotes a la Federació, previ 

requeriment fefaent. 

� Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent. 
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Article 7. Drets i obligacions dels membres federats: 

Drets dels membres federats: 

1. Participar amb veu i vot en les assemblees generals d’acord amb el que 

disposen aquests Estatuts 

2. Poder participar en les competicions oficials de caràcter federat organitzades o 

tutelades per la Federació Andorrana de Gimnàstica i en les competicions 

oficials d’àmbit internacional, sempre que sigui procedent d’acord amb les 

reglamentacions i disposicions legals vigents. 

3. Poder sol·licitar la organització de campionats i competicions de gimnàstica i el 

reconeixement oficial de la Federació Andorrana de Gimnàstica. 

4. Beneficiar-se, si s’escau, de les prestacions o serveis de que la Federació acordi 

proveir els seus membres. 

5. Contribuir als fins específics de la Federació Andorrana de Gimnàstica. 

6. Exigir que l’actuació de la Federació Andorrana de Gimnàstica s’ajusti al que 

disposen aquests Estatuts i la normativa legal vigent. 

7. Conèixer les activitats de la Federació i examinar la documentació. 

8. Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra 

mena que la Federació Andorrana de Gimnàstica pugui organitzar. 

 

Obligacions dels membres federats: 

 

1. Contribuir, si s’escau,  al sosteniment de les càrregues econòmiques de la 

Federació Andorrana de Gimnàstica mitjançant les aportacions ordinàries o 

extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de Govern i l’administració 

de la Federació en l’àmbit de les seves competències. 

2. Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de 

participació en els òrgans directius, consultius o de Govern, quan sigui 

procedent. 

3. 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 qualsevol cas , els següents: 
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• Canvis de domicili social. 

• Modificacions o renovacions de Junta Directiva. 

• Modificacions o renovacions dels Estatuts i/o reglaments  

• Convocatòries de les assemblees generals ordinàries i/o extraordinàries 

• Calendari anyal d’activitats 

 

Article 8. Afiliació de les persones físiques i jurídiques  

 La  integració de les persones físiques i jurídiques en la federació es produeix 

mitjançant l’abonament  de la llicència federativa corresponent. 

 La Junta directiva de la FAG acceptarà o denegarà les sol·licituds d’afiliació, en 

base als principis d’objectivitat i reglamentació. En tot cas, no podrà denegar-la si la 

persona que la sol·licita reuneix les condicions necessàries per a la seva obtenció. 

Article 9. Conceptes de la llicència federativa. 

Les llicències han de tenir els conceptes mínims següents : 

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

b) La quota corresponent a la Federació Andorrana de Gimnàstica. 

L’import de la cobertura corresponent a l’assistència sanitària quan es tracti de 

persones físiques. 

A proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea General podrà incloure aquells altres 

conceptes econòmics que es consideren necessaris, i en especial una assegurança de 

responsabilitat civil i de danys a tercers, que s’haurà de contractar amb una de les 

entitats asseguradores d’Andorra. 

 La Federació Andorrana de Gimnàstica, per poder expedir les llicències o per 

poder autoritzar la participació en competicions esportives oficials, exigirà com a 

requisit previ i imprescindible que l’esportista es sotmeti a un reconeixement mèdic 

d’aptitud per a la pràctica de la modalitat o disciplina esportiva corresponent, i 

presenti un certificat mèdic oficial. 

Article 10. Competicions 

Les competicions de caràcter  esportives es classifiquen en: 

a) Competicions de caràcter federat. 

Es consideren competicions de caràcter federat les promulgades organitzades o 

tutelades per la Federació Andorrana de Gimnàstica. Aquestes competicions han 
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d’estar incloses en el calendari oficial de competicions de la temporada, i poden ser de 

diferents àmbits de participació d’esportistes professionals o afeccionats. 

 

b) Competicions no federades  

Es consideraran competicions de caràcter no federades les que promogui i organitzi 

qualsevol entitat esportiva legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter 

d’homologades si prèviament han estat acceptades per la Federació Andorrana de 

Gimnàstica 

Article 11. Selecció nacional 

 Es competència directa de la Federació Andorrana de Gimnàstica l’elecció dels 

esportistes que han d’integrar les seleccions nacionals i és  obligació dels clubs 

esportius federats facilitar l’assistència dels esportistes a les convocatòries que tinguin 

lloc per a la preparació i participació de les seleccions andorranes en les competicions 

programades. 

Els esportistes independents també poden ser electes per formar part de la selecció 

nacional sempre i quan disposin de la seva corresponent llicència federativa. 

 

Article 12. Modalitat específica d’assegurança 

 Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga a la entitat 

organitzadora, si les seves característiques o particularitats ho exigeixen, a la 

contractació prèvia d’una modalitat específica d’assegurança que cobreixi els 

eventuals danys i els perjudicis ocasionats a tercers amb motiu de la seva celebració. 
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TITOL II 

 

ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 

Article 13. Òrgans de Govern 

 Són òrgans de Govern i representació de la Federació Andorrana de Gimnàstica  

l’Assemblea General i la Junta Directiva. 

Article 14. L’Assemblea General  

 L’Assemblea  General és el màxim òrgan de Govern i representació de la 

Federació Andorrana de Gimnàstica, i estaran representats els diferents estaments 

esportius. 

Tindran dret a Vot: 

- Un representant de cada club afiliat a la FAG. 

- Un representant  dels gimnastes de cada disciplina, major d’edat, amb 

llicència federativa en vigor. 

- Un representant dels tècnics de cada disciplina, major d’edat i amb 

llicència federativa en vigor. 

- Un representant dels jutges de cada disciplina, major d’edat i amb 

llicència federativa en vigor. 

Els seus acords vinculen tots els membres afiliats.  

Article 15. Termini de convocatòria de l’Assemblea 
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Entre la convocatòria de l’Assemblea i la realització han de transcórrer com a mínim 30 

dies naturals. Les convocatòries s’han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels 

membres i han d’indicar la data, l’hora i el lloc de la realització de la mateixa i l’ordre 

del dia.  

S’han d’anunciar com a mínim en una publicació diària d’àmbit andorrà i la informació 

sobre les matèries objecte de l’assemblea ha de posar-se a disposició dels membres a 

la seu de la federació amb 15 dies naturals d’antelació. 

 

Article 16. Competències de l’Assemblea General   

 Sense perjudici que se’n puguin assenyalar d’altres al moment oportú, les 

competències de l’Assemblea General són les següents : 

1. Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva.  Es necessiten 

2/3 del total dels membres de l’assemblea general. Les abstencions no 

computen pels dos terços del total. 

2. 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. 

3. Aprovar el pla general d’actuació anual, els programes i activitats esportives i 

els seus objectius. 

4. Aprovar l’informe i/o la memòria de les activitats de l’exercici vençut que ha de 

presentar la Junta Directiva. 

5. Resoldre les propostes que la Junta Directiva i les entitats afiliades presentin a 

l’assemblea. 

6. Aprovar qualsevol modificació o reforma dels estatuts o dels reglaments.  

Es necessiten 2/3 el total dels membres de l’assemblea general. Les abstencions 

no computen pels dos terços del total. 

7. Aprovar el vot de censura. 

Es necessiten 2/3 el total dels membres de l’assemblea general. Les abstencions 

no computen pels dos terços del total. 

8. Fixar la quantia de les quotes d’afiliació i adhesió ordinàries. 

9. Establir les quotes extraordinàries. 

10. Establir el règim disciplinari 

11. Dissoldre la Federació, sempre amb la conformitat del Ministeri competent en 

esports . 

Es necessiten 2/3 el total dels membres de l’assemblea general. Les abstencions no 

computen pels dos terços del total. 

12. Aprovar l’acta de l’Assembla General  
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 Ell President i el Secretari, han de subscriure l’acta, de la qual cal informar  els 

membres  de l’assemblea i enviar una còpia al ministeri competent en Esports en un 

termini màxim de un mes des de la data de l’aprovació 

13. Altres 

Article 17. Assemblees Generals ordinàries o Extraordinàries 

 Les Assemblees  Generals poden ser ordinàries o extraordinàries. 

 Es ordinària l’assemblea que preceptivament ha de fer la Federació Andorrana 

de Gimnàstica un cop a l’any per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva 

competència i, com a mínim, sobre les matèries esmentades als apartats 2,3 i 4 de 

l’article anterior, l’Assemblea ordinària s’ha de fer necessàriament dins els sis mesos 

naturals següents a l’acabament de l’exercici. 

 La convocarà el President, amb un mínim de trenta dies d’antelació, adreçant 

una carta circular a cada membre, en la qual hi figurarà l’ordre del dia de la reunió, i el 

lloc, la data i l’hora de la primera i de la segona convocatòria. La segona convocatòria 

es farà amb una diferència mínima de mitja hora respecte  a la primera, pel cas de que 

no hi siguin presents com a mínim la meitat més un dels membres.  

 Son extraordinàries totes les assemblees generals que es convoquin durant 

l’exercici. La convocatòria de l’assemblea extraordinària s’ha de fer per acord de Junta 

Directiva, a iniciativa de President o de la Junta Directiva, o a petició dels membres 

afiliats que representen un nombre no inferior al 20% del total dels membres de 

l’Assemblea .  

En aquest darrer cas, des del dia en que la Junta Directiva rebi la sol·licitud i la 

convocatòria, no poden passar mes de trenta dies. 

 Els acords de les assemblees s’han d’adoptar amb una majoria dels vots 

presents en el moment de la votació, llevat dels acords per als quals aquest Estatuts 

hagin previst una majoria qualificada, que en cap cas no podrà ser superior als dos 

terços dels vots emesos a l’assemblea i que en cas de dissolució de la Federació no 

seran vàlids sense la conformitat del Ministeri competent en Esports. 

 

Article 18. Constitució de la mesa de l’Assemblea General  

 L’Assemblea General ha de estar presidida per una mesa formada pel President 

i els altres components de la Junta Directiva de la F.A.G. Ha d’actuar com a Secretari de 

l’assemblea el secretari de la Federació o qui el substitueixi, el qual n’ha d’estendre 

l’acta corresponent. 
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Article 19. Funcions del President a l’Assemblea General  

 El president, o qui el substitueixi, ha de dirigir els debats, concedir i retirar les 

paraules. Fitxar els torns màxims d’intervenció, ordenar les votacions i disposar el que 

calgui per al bon funcionament de l’Assemblea. 

 

 

 

LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Article 20. Competéncies 

 La junta Directiva es l’òrgan de Govern, gestió i representació democràtica dels 

interessos i funcionament de l’entitat, d’acord amb l’objecte social i els acords de 

l’Assemblea. 

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

següents: 

• L’admissió d’afiliats 

• La  proposta de convocatòria de les Assemblees ordinàries i extraordinàries. 

• La presentació a l’Assemblea General ordinària, en acabar l’exercici econòmic 

vençut amb el balanç i el compte de resultats el pressupost i el pla general 

d’actuació per la temporada següent. 

• Altres. 

Article 21. Membres de la Junta Directiva 

 La Junta Directiva ha d’estar integrada pel nombre de membres que fixin els 

estatuts, que no pot ser inferior a set. Es mantindrà sempre el nombre senar en la 

totalitat dels seus membres. 

 Son membres de la Junta Directiva 

• El President, que és el de la Federació. 

• Un Vice-President. 

• Un Secretari. 

• Un Tresoser 
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• Tres vocals mínim. 

Article 22. Exercici dels membres de la Junta 

Els membres de la junta exerceixen els càrrecs gratuïtament i responen de llur actuació 

davant els socis, afiliats i tercers. 

Article 23. Convocatòria de la Junta Directiva. 

 La convocatòria de les reunions de la Junta Directiva és una atribució del 

President. Com a mínim s’ha de fer una reunió per trimestre. 

 Per constituir la Junta Directiva és necessari que assisteixin almenys, la meitat 

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. 

 

Article 24. El President 

 El càrrec del President haurà de recaurà en una persona de nacionalitat 

andorrana. El president de F.A.G. ho és també de l’Assemblea General i de la Junta 

Directiva, deté la seva representació legal i en presideix els òrgans de Govern. 

 Per l’exercici de les seves funcions, el President de F.A.G està investit de les mes 

àmplies facultats de representació- tant en l’àmbit nacional com internacional – 

administració i gestió de la Federació, i li corresponen totes les que no estiguin 

expressament reservades en aquest Estatuts, a l’Assemblea General. 

 El càrrec de President federatiu es incompatible amb tot altre càrrec directiu,  

de qualsevol altre entitat esportiva afiliada a la federació, llevat el Comitè Olímpic 

Andorrà. 

Article 25. El Vice – President 

 El Vice – President ha d’auxiliar el President en tot el que calgui i han d’exercir 

les seves d’acord amb les seves instruccions. 

 Així mateix, han de substituir el President en cas d’absència, vacant o malaltia. 

Article 26. El Tresorer  

 La gestió econòmica de la Federació correspon al tresorer, que te com a 

funcions específiques les següents: 

1. Portar la comptabilitat de la Federació. 
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2. Proposar els cobraments i pagaments. 

3. Informar de la situació dels assumptes econòmics pendents i proposar les 

mesures que consideri adequades per resoldre’ls 

4. Fer el balanç, els comptes i els pressupostos anuals per presentar-los a 

l’assemblea General. 

5. Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats i adherits. 

6. Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a 

la seva feina i responsabilitats. 

 

7. Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats . 

8. Les altres funcions que li encarregui la Junta Directiva. 

Article 27. Comitè Executiu 

El president, el vice-president i el tresorer formen el Comitè Executiu de la Federació.  

Podran formar part d’aquest comitè executiu altres membres de la Junta directiva 

delegats pels tres anteriors. 

La seva competència principal és prendre les decisions del dia a dia de la Federació 

que en cap cas no poden contradir les decisions preses per la junta directiva. 

Totes les seves actuacions han de ser comunicades a la propera reunió de Junta 

Directiva. 

Article 28. Eleccions a la Junta Directiva 

 Els càrrecs de la Junta Directiva s’elegiran a l’Assemblea ordinària per un 

període quatre anys. El vot serà mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret. 

 En cas d’empat, es farà una segona votació entre els candidats, Després d’haver 

finalitzat el recompte de vots. 

Les eleccions es faran després de la finalització dels JJOO.  

Article 29. No presentació de candidatura. 

 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 reunió Extraordinària. 

Article 30. Cessament, defunció o dimissió  
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 En cas de cessament, defunció o dimissió del President de la Junta Directiva, es 

convocarà assemblea general extraordinària per a procedir a l’elecció de la nova Junta 

Directiva. 

 En cas de cessament, defunció o dimissió d’algun membre de la Junta Directiva 

que no sigui el President, serà substituït per la persona que acordin els restants 

membres  de la Junta Directiva. 

Article 31. Cessament o suspensió dels membres de la Junta. 

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

causes següents: 

� Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits. 

� 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. 

� Decisió disciplinaria. 

� Aprovació d’un vot de censura. 
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TÍTOL III 

RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC 

Article 32. Règim documental. 

 Integren el règim documental de la Federació Andorrana de Gimnàstica: 

• Els llibres d’actes, on s’han de consignar el contingut de les reunions de 

l’Assemblea General i de la Junta Directiva amb indicacions de la data, els 

assistents, els assumptes tractats i els acords adoptats. 

• Les actes de l’Assemblea General, signades pel President i el Secretari. Les actes 

de la Junta Directiva, signades pel President i Secretari de la Junta Directiva. 

• El registre d’entitats federades, on s’han de fer constar de manera diferenciada 

els membres afiliats, dels quals s’ha de consignar, com a mínim, la denominació 

del Club, agrupació o secció, el seu domicili, el President de l’entitat o el 

responsable de la secció adherida i les modalitats esportives que practiquen. 

Tanmateix s’haurà de tenir una còpia dels estatuts vigents de les entitats i 

dels possibles canvis en la composició de les juntes directives 

• 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. 

• Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin adients 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. 

Article 33. Règim econòmic. 

 El sistema econòmic de la Federació estarà sotmès a la Llei de Finances 

Públiques. 



 15

 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 i/o la que en un futur es pugui dictar. Així mateix, s’ha de portar, almenys, un 

llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals. 

Article 34. Comptes  anuals i pressupostos. 

 La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins els tres primers mesos 

de l’exercici, i presentar a l’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. 

Article 35. Ingressos de la Federació Andorrana de Gimnàstica 

 Constitueixen els ingressos de la Federació Andorrana de Gimnàstica: 

Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels 

òrgans de l’Administració Pública. 

1. Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació. 

2. Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicències federatives. 

3. Les sancions pecuniàries que s’imposin als seus afiliats, adherits o federats, de 

la conformitat amb la legislació vigent. 

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

5. Els préstecs o crèdits que se li concedeixin 

6. Els ingressos que obtingui en relació amb l'organització de proves o activitats 

esportives. 

7. Les ajudes rebudes d’empreses o particulars per a la promoció i 

desenvolupament de l’esport de la gimnàstica a Andorra 

8. Qualsevol altre ingrés acceptat i aprovat per la Junta Directiva. 
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TÍTOL IV 

ÀMBIT JURISDICCIONAL 

Article 36. Àmbit jurisdiccional 

 Contra tots els actes i acords dels òrgans de la Federació Andorrana de 

Gimnàstica es podrà recórrer.  

Una vegada esgotats tots els recursos federatius, La Comissió Jurídica Esportiva és 

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 seva competència. Les resolucions de la Comissió Jurídica 

Esportiva exhaurien la via administrativa. 

TÍTOL IV 

REFORMA I DISSOLUCIÓ DELS ESTATUTS 

Article 37. Reforma dels Estatuts 

 Per procedir a la reforma i modificació dels estatus és necessari que s’acordi 

en Assemblea General extraordinària per majoria absoluta de 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 Federació 

Andorrana de Gimnàstica 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 que doni la seva conformitat. 

Article 38. Dissolució i liquidació 
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 La Federació Andorrana de Gimnàstica s’extingirà com a tal per les causes 

següents: 

1. Acord de l’Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una 

majoria de dos terços dels membres de la Federació Andorrana de gimnàstica, 

sempre que representin la majoria dels membres amb dret a vot de 

l’Assemblea i amb la conformitat del Ministeri competent en Esports. 

2. La revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent. 

3. La fusió o absorció amb d’altres federacions esportives. 

4. Resolució judicial motivada 

5. Imperatiu legal 

6. La inactivitat esportiva durant més de dos anys 

7. Qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent 

 

Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea anomenarà una Comissió 

Liquidadora, que substituirà durant el període de liquidació la Junta 

Directiva i tindrà plenes facultats per al compliment de la mateixa missió 

Realitzat l’actiu i pagat el passiu, el patrimoni resultant de la liquidació, en 

el seu cas, revertirà en la col·lectivitat, i aquest efecte s’haurà de 

comunicar la dissolució al M.I Govern d’Andorra per que doni a aquests 

béns la destinació que estimi més convenient. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

PRIMERA.- Els estatuts de les Federacions, així com les modificacions, es publicaran, 

una vegada aprovats administrativament, en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 

SEGONA.- Els reglaments de les Federacions, així com les modificacions, es publicaran, 

una vegada aprovats administrativament, en el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, i 

s’inscriuran en el Registre d’Entitats esportives. 

TERCERA.- Els estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seva publicació en el 

Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. 
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L'afiliació de persones físiques i jurídiques, es produeix mitjançant l’abonament de 

la llicència federativa de la temporada vigent.  El preu d’aquesta llicència 

l’establirà a principi de temporada la Junta Directiva. 

 

 

 

 

ANNEX I 

Tècnics i Jutges: 

- Tots els tècnics i Jutges afiliats a la FAG hauran de tenir la titulació 

adient per realitzar les seves tasques. (una còpia de dita titulació s’ha 

de fer arribar a la FAG). 

- Tots ells hauran d’estar en possessió de la llicència federativa 

corresponent a la temporada en curs. 

- Els directors tècnics de la FAG no podran tenir llicència federativa de 

cap altre club. 
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