
ESTATUTS 
Modificació 21 de desembre de 2006 



CAP~TOL 1: : Re@ jurídic, atabit, finalftats i dornicili social. 

1 .- La FEDERACIÓ CATALANA ESPORTS D'HIVERN és una entitat 
privada d'utilitat pública i d'interks cívic i social, constituYda per 
associacions, a,mpacions i clubs espoitius i també per espoltistes ; jutges- 
krbi&es - delegats tkcnics i tkcnics espoitius o entrenadors , que es 
dediquen o participen a l'exercici dels esports d'hivern, en les sesents  
modalitats : 

A - ESPORTS DE NEU 
B - ESPORTS DE GEL 
C - ESPORTS DE TRlhrEU 

A m b  l'objecte de promocionar, orgaitzar, gestionar i coordinar la seva 
u ucre. practica dins l 'hbi t  de Catalunya, sense afany da 1 

2.- Aquestes modalitats comprenen les següents disciplines : 

A - ESPORTS DE hrEU 
1 .- Esquí kJpí ConselE Catalk 

de I'Ecparf 
2.- Esquí Artístic Registre d1Eniitafa Esportives 

3.- Esquí de Fons 

5 .- Surf de Neu 
6.- Teleinark 

B - ESPORTS DE GEL 
1 .- Hoquei Gel 
2.- Patinatge Artístic sobre Gel 
3 .- Paünatge de Tielocitat sobre Gel 



Article h.- La Federació Catalana Espoii d'Hivein, té personalitai 
jurídica propia i plena capacitat d'obrar per al coillplin~ent de llurs fins, i es 
regeix per la Llei SIl9SS de 7 d'abril de 1'Espoi-i de Catal~mya, pel Decret 
701 1991 de 22 de mai-c, pels prese.nts Estaiuts, pels Reglaments específics i 
pels acords vdidament adoptats pels brgaiis federatius' conlpetents. 

-4rticle 31.- La Federació Catalana Espoits d'Hiveni, als efectes de llui- 
participació en I'activitai espoltiva de caricter oficial d'imbit estatal, 
forma part de la "Real Federación Espaiiola Depones de Invierno" i dels 
organisnles intemacionals. 

Artick 4t.- La Federació Catalana Esports d'Hioem , osrenta la 
representació única i exclusiva a Catalunya de la "Real Federación 
Espafiola Deportes de h ~ i e ~ n o " :  quiues noimes i reglaments només seran 
d'aplicació en materia disciplinkia i competitiva en aquells supbsits en 
els que aquesta Federació i les entitats afdiades actujn ens competicions 
oficials d'imbit estatal. 

Article 56.- La Federació Catalana Espofis drHivem, té el seu domicili a 
Barcelona , c/ Balrnes 191, 7" 2" . El can6 de domicili requerira que 
s'acordi en Assemblea General, per una majona qualificada dels 213 dels 
assistents amb dret a ~ o t .  

k t i c l e  66.- El catali és la llengua nficial de la Federació Catalana Esports 
drHivern. 

k t i c l e  7&.- Correspón a la Federació Catalana Esports d'Hiiiem, les 
funcions següents : 
a) La planificació, promoció, direcció, regulació, coordinació 

organització i tutela de les activitats propies de les actuals disciplines 
d'esports d'hivein realitzades a Catalunya, ~ x í  com, de totes aqueixes 
altres relacionades amb els esports d'lfivein que puguin practicar-se en 
el htur i que si,4lin assunides per la Federació Catalana Esports 
dr1%ve~n. 

01-tives oficials de Catalunya 

de caricter intetelnacj~gJ n 

ñsg1s'ir.r dlEn:iiats Espor-tives 



d) La formación específica dels tecnics de l'esport de les seves 
disciplines d'acor-d anlb 1'Escola Catalana de la Sea-etaia General de 
1'Espol-t. 

e) La prevencjó, control i sanció de l'ús de substkncies i grups 
fammcologics prol~ibits i metodes no admesos en I'espoi-t, en 
col.laboració anib els brgans competents de la Generalitat. 

1) Exercíi-la potestat competitiva discipliniria sobre aquelles persones 
físiques ilo juiídiques que configu-en l'ens federatiu. 

g) Promoure el fonient i organització de competiciorx i altres activitats 
esportives entre. les conlunitats autonomes o am5 paisos de l'imbit 
internacional , tenint cura de l'elecció dels espol-tistes i tecnics que 
han de formar part de les seleccions catalanes de les respectives 
disciplines esporiives , així com, de la seva preparació. 

h) Impulsar, planificar i controlar en coordinació amb la Secretaria General 
de 1'Esporf l'esporf d'elite i d'alt nivell, vetllant per a la forrnació 
integral i el millorament esportiu continuat dels esportistes. 

j) Actuar en coordinació i col.laboració plenes amb la " 'ea1 
Federación Española Deportes de Invierno" en l'organització o tutela 
de les competicions i activitats oficials d'ambit estatal i internacional 
que se celebrin en el territoR de Catalunya. 

1;) Lliurar !es Ilic&ncies esportives per poder participar en acnvitats o 
competicions oficials dins l'ambit territorial de Catalunya, les 
quals també habiliten per intervenir en les activitats o competicions 
d ' h b i t  estatal amb l'obsenmqa dels requisits legalment establerts. 

1) Vetllar pel compliment i interpretació conectes de les 
reglmentacions i nolmes tecniques ~igents reguladores de les 
característiques de les instal.lacioils, elements esportius i alkes 
qüestions que afectin a les competicions federades. 

m) Sotiuetre a trhii: de la Secretaria General de 1'Espoir la incol-poració 
d'una disciplina o especialitat esporiiva. 

11) Crear s tecilics entrenadors, arbitres, 
jutges e els agmpin, i tanlbé 6rgans 
espec rofessionals. Y______--= 
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O) 1 en general, disposai- el que convingui per a la millora del 
desen~olupai~eili i p rh i ca  de les disciplines espoi-tives contemplades. 

CAPITOE 11 : Membres federatc : Drets i cleures. Adpisició i phrdna 
de la condició. LLickncies. 

1.- Són membres afiliats a la Fedei-ació Catalaxa Esports d'Hivein, els 
clubs o associacions esportius inscrits en el registre d'entitats esportives 
de la Generalitat que practiquin activitats d'esports d'hkein, que disposin 
d'alguna llic&ncia catalana d'esports d'liiveni , i que , acceptant. els presents 
estatuts, sol.licitin llw ahliació i siguin admesos per acoird de la junta 
directiva de l'ens federatiu. 

2.- Són membres adherits a la Federació Catalana Esports d'Hivern, els 
clubs o associacions esportius que trobant-se en t r h i t  d'insclipció al 
Registre d'entitats esportives de la Generalitat , sol.licitin la seva adhesió 
a la federació i siguin admesos com a tals per la junta directiva 
federativa. Aquestes entitats hauran de justificar en el termini m k x b  d'un 
any , a comptar des del moment de la seva adrnissió, ha~ler acomplit amb 
tots els requisits necessaris p e ~  poder ser considerats membres afiliats , en 
cas conuari perdran la seva condició d'adhen~s. En el supbsi~ d'assolir , 
dins del termini esmentat, la qualificació de membres afiliats; el temps 
~anscorregut com adherits els szrh compu~at a efectes d'antiguitat per 
ésser considerat membre de ple dret de l'assemblea general. 

3.- Tindran també la consideració de membres adherits, les seccions 
esportives de les entitats no esportives legalment constituYdes, quetrobant- 
se adscrites al Registre d'Entitats Esportives de la Geneí-alitat , hagin 
sol.licitat la seva incorporació federati~la i siguin admeses per la Junta 
Directiva. 

Article 96.- Pei- tal de poder-se fonlialitzar l'afiliació a la Federació 
Catalana Esports d'Hivem, el club o associació esportiu sol licitant : haura 
de presentar, juntament amb la petició corresponent , una copia dels 
estatuts de l'entitat, el document oficial acreditatiu de trobar-se li~scrit en 
el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat i una relació dels 
nlen~bres del seu brgan directiu amb les dades personals de cadascun 
d'ells. 

Per p@jp , . 3rL. &,,&o1 d'adfiesió a la. Federació Catalana Esports 
d ' ~ i v e & d s  &L&XY&S,O ci y i  o~?,,~.sp ortius regulats a l i & m e + & - A ~  
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1 'artid e anterior, hauran d 'aconipanyar a la instkncia de sol .licitud, una 
ceiiifjcació del Registre. d'Entitats Espoitives de la Generalitat que, 
justifiqui que la pktició d'iiisci-ipció registra1 de I'ei~titat es ti-oba en t r h i t  
resolutoii admiiiistraiiu. Un cop inscrit en I'esinentat registre públic, 
l'entitat intei-essada haw-k d'apoitar al SCLI expedient federatiu, els 
esiatuts registrals i la 1-elació de membres del seu organ dil-ectiu anib 
expl-essió de les dades personals. 

Les seccions espoi-tiyes d.e les entitats de caire no espoitiu previstes en el 
nún~ero 3 de l'ai-ticle axtei-ior, hauran d'aportc, juntament amb la 
sol.licitud d'adhesió a la Federació Catalana Esports d'Hivem , el  
document oficial ahinisb-atiu que aci-editi l'adscripció de la dita secció 
al Registre d'Eiititats Espoitives, una copia del reglameiit de 
funcionainent de la. secció i una relació anib les dades persoiials dels 
responsables de la secció o krea esportiva. 

En qualsevol cas, la Federació Catalana Esports d'Hivem resoldi-& en el 
temini m& de tres mesos, la petició formulada, amb efectes del dia de 
la presentació de la sol.licitud. 

Article 1E.- La pkrdua de la condició de membre &liat o adherir a la 
Federació Catalana Espom drHivern es p r o d a  en els casos segiients : 

a) Per voluniat de l'inieressat 

b) Per reevocació del seu recoileixement legal per ppart de l'autorita? 
admiuistrativa competent . 

c) Per resolució judicial. 

d) Per acord sancionador con1 a conseqükncia de la comissió d'una falta 
molt greu, previa incoació del preceptiu expedient disciplinan. 

e) Per qualse~~ol altra causa pre~~ista a l'ordenament jui-ídic vigent. 

_Grticle He.- Els inenlbres afiliats tenen els drets següents : 

a) Participar ail~b veu i vot a les assemblees generak federatives que 
se celebi~l sempl-e que reuneixin els requisits previstos en el preseilts 
estatuts per ésser considerats membi-es de ple dret de l'organ 
assembleari. 

b ns o serveis que ---_-..~. la Federació acordi .yi=.- 
T._. 
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C )  Exigir que l'ac,tuació dels brgans federotius s'ajusti a l'establelt als 
11resents estatuts i a la noinlatiara legal vigent. 

d) Participar en totes les actjvitats coinpetitives organitzades pel- la 
Fedel-ació, d'acord aixb la nolmativa reglamentkiia d'aplicació. 

e) Tenil- la considera.ció d'electors en qualsevol procés de sufi-agi que 
se celebri per elegir els con1poneilts .d.els brgans de goveln i 
representació, en les condicions establertes en els presents estatuts. 

fi Separar-se lliurament de la Federació. 

g) Conkixer les activitats federatives, a ésser informats de les decisions 
adop~ades pels i)rgans coi~esponents i exanlinax la  docun~entació oficial 
de la Federació. 

h) Gaudn en igualtat de condicions de qualsevol actuació o actisitat 
promoguda per l'ens federatiu. 

2.- Els nlembres adfierits tenen els mateixos drets que els membres 
afiliats pero no tindran dret a a7ot en les assemblees generals, ni  la 
consideració d'electors en els procesos de sufragi. 

Article 126.- Són obligacions dels membres a f ~ a t s  i adherits 

a) Contribuir al sosteniment de les chegues econbmiques de la Federació 
Catalana Esports dTHivem; mitjanqant les aportacions orninkies o 
extraordinaries que s'acordin vilidament pels. brgm de govem i 
administració de la Federació, en l'imbit de les seves compet&ncies . 

b) Acomplk anib els estatuts i reglanlents federatius i els acords dels 
brgans de representació, de gooern i jwrisdiccioilals adoptats 
vilidament en l ' b b i t  coinpet6ncial respecnu. 

c) Col.laborai- amb el compliment de les activitats federatives, tant 
esportiues com de participació en els 6rgans directius t&ciGcs o 
consultius, quan procedeixi. 

d) Contribuir als fu1s específics de la Federació. 

Cunseii C a M i  
de l'Espott 
Registre dlEntitats Esport ives  - 6 -  



e) Notificar a la Federació i a l'adn~inistració espoi-ti1.a de la Gena-alitat 
de Caialunya, qualsevol modificació que pugui produii-- se en relació a 
les dades registrals inicialment facilitades i, en tot cas, respecte al 
domicili social i a la conlposició de Junta Directiva O responsable de la. 
secció espol-tiva. 

k t i c le  I%.- Per poder participar en competicions o proves federades o 
homologades d'ainbit territorial catala , tots els esportistes ; tkcnics i 
Lrbitres o jutges, haurail de disposar d'una llickncia federativa eved ida  
per la Federació Catalana Esports d ' H i v e  , segons els requisits i 
condicions legalnient establertes . Aquest docunient permetri al seu 
titular l a  participació en competicions o proves oficials de caire estatal, 
sempre que. estiguin legalinen? habilitades a. aquest efecte. 

Article 146.- Els estaments en els quzls estan a,mpades les persones 
físiques , amb la corresponent llickncia federativa, consntuents de la 
federació són el d'esportis~es, el de jutges-arbitres- delegats tkcnics, i el de 
tkcnics esporfius o entrenadors, els quals seran membres de l'assemblea 
venera1 nlitjancant el sistema de representació que es preveu a l'article 3 

16k, parigraf 2n, apartat c) d'aquests estatuts 

PLI-ticEe 13.- Són di-gans de govein i reFesentaci6 de la Fedes~cié 
Catalana Esports d'Hivem , 1  'Assemblea General i la Junta Directiya. 

Secció 1 : LrAssemblea General 

Articl c $ & # @ & a  ?S General es l'drgan %el-ior de uov --€i .... D ..>.. 
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represeniació de la Federació Catalana Espoiis d'Hivem, constiicliida amk 
criieris de relxeseiltaciíi demcicritica i els seus acords són vinculants per 
l a  junia directi~a fedei-ativa i pei- a tots els nlenibres federats i adl-ierits. 

a) El presideni de la Junta Directiva de l a  Fedei-ació Catalana Espoi-ts 
d 'Hivein. 

b) Els presidents o representants acreditats dels clubs o associacioils 
espoltius afiliats: senlpre que les eiltitats a les quals representin tinguin 
una antiguitat d'afiliació mínima d'un anjc La representació podra 
atorgar-se a qualse~~ol soci de l'entitat representada. 

c) Un representant per cadascun dels tres estaments previstos en 
I'xiicle 1 4 ,  con-esponent a cadascuna de les modalitats espoi?ives 
pre~ristes en l'article 1.1. 
El mandat dels representants dels estaments sera de quatre anys i la 
seva elecció es dura a t eme  entre els membres que integrin cadascun 
dels estaments mitjanqant sufra$ lliure, directe, igual i secret, amb un 
procediment electoral , que sera analbgic al previs estatutasiament per 
proveir els chrrecs electes de la Junta Directi~~a de la Federació, i que es 
desenvolupar~ per reglament aprovat per assemblea. 
Tindran la consideració d'espomstes, de jutges-asbitres- delegats 
t h i c s ,  i de tecnics espoltius o entrenadors, als efectes del previst a! 
parigraf anterior, aquelles persones majors d'edat que ; en possessió de 
la llichcia preceptiva, ha,* particip.at en una competició o prova, com 
a mínim, del calendan oficial de la Federació durant la temporada 
anterior. 

Artiche 176.- Tots els membres de I'Assemblea General tenen un vot. AixJ 
mateix , les entitats espoitives &liades que tinguin, durant la temporada 
que es celebn l'acte assembleari, més de quinze Targeneus ilo Targetes de  
Federat, o bé més de lres Targetes de Federat act i~es (Llicbcies) o tinguin 
inscrites proves en el calendaii de la P.FEDI o de la FCEE, se'ls aplicara 
el següent : 

a) Per la cuna de la Tal-peneu i-la Targeta de Federat : 



b) Per Tarpetes de Federat actives ( Llic&ncies ): 
Un vot per cada i~es .  Per al cbinput dels vots 120 seran iiilgudes en 
conlpte les t e s  primeres Targetes de Federat actives ( llic&ilcies). 

c) Pei- activitats : 
m \\hit vots per cada prova alpina i de fons, inscrita al calendari de la 

RFEDI , d'infantils, juvenils o s&niors. 
Un vot l3er cada paitit oficial d'Hoquei Gel , jugat a casa. 
0uati.e vots per totes les altres proves oficials inscrites al calendari de 
la FCEH, de qualse~rol inodalitat . El calendai-i de la FCEI3, se12 
adjudicat per una Comissió , nomenada per la Junta Dil-ectiva. 

d) Aquesl cbnlpui noinés s'aplicai-a als clubs que es.ci,o;uin al coneilt de 
pagament . Els demés clubs non16s tindran un sol vot. S'enten que un  
club no esta al correni de pagament quan degui a la FCEH un impo1-t 
igual o superior a una quota federativa anual; amb data d'un mes 
d'antelació a la celebració de 1'Assemblea. 

e) Cap club o entitat podra tenir un nombl-e de vots tal, que superi el 15% 
de la  suma conjunta dels vots de totes les altres entitats membres. 

f) Es limita, pel que fa al cbmput dels vots dels apartats a,b, i c, a que 
cada club o entitat p u g i  tenir més d ú n  20% del total de V O ~ S  en cada 
apartat. 

Artiche ES&.- L'esmentada gradació no tindra efecte en el supbsit 
d'emissió de vot per a les eleccions de la Junta Directi~ra, ni pel vot de 
censura, en el quals actes tots els membres assistents hi tindran per 
igual un vot . 

,.irticle 19e.- Els menlbres de la Junta Directixla , excepte el president , 
els piesidents o representants acreditats dels membres adhelits de la 
Fedei-ació Catalana Esports d'Hiveln, podran asistir a les Assemblees 
Generals amb di-et a veu pero no a ~ o t .  

-4rticEe 206.- Són coinpet&ncies de lrAssemblea General 

a) Aprovar 1 -E$- , . ' : e les activitats de l'exercici v e n p t  
a&&adx&g&x la Junta Directha. 
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b) .kprovai- la liquidació de l'exercici econbmic veiqut amb el rancament 
del balan? i comlxs de resultats . aixi con1 , el pressupost per a 
I'exercici ecoilbmic. següer~t . 

c) Api-oral- el pla general d'acluació anual , els programes i les activitats 
esportives i els seus objectius. 

d) Ap~o~mr la convocatbria d'eleccions per als chl-recs de representació , 
aixi coin el reglament i calendari electoral i elegir els meinbres de la 
Juilta Electoral. 

e) Elegir els inenlbres que ha11 de fomiar par? de la Junta Dii-ectiva i 
ratificas els nomenaments provisionals a que fa referkncia l'article SS 
dels pi-esents estatuts. 

fj Resoldre les propostes que la Junta Disectiva acordi sotmetre a 
1'Asseniblea. 

g) 'esoldre les propostes que els membres afiliats mlguin presentas a 
l'.4ssemblea, sempre que sigui per escrit i es presentin com a mínim 
amb un termini de quime dies abms de la celebració de la mateixa . 

h) Apro-cw qualse~rol modificació o reforma dels estatuts. 

i) Aprovació del vot de censura. 

j) Fixació de la quaniia de les quotes d'añliació i adhesió , ordiniries o 
d'entrada, i de les llic&ncies dels espomstes , l l e ~ a t  que la nodi!Ecació 
tingui únicameni la iinalitat de restablir el seu valor amb l'aplicació 
mixima del percentantge de. variació de l'índex general de preus al 
consurn resultant des de I'última modificació. 

1) Establirnent de quoies extraordinAiies o den-ames 

1) Aprovai- l'adquisició , venda o gravamen dels bens o prendse diners a 
psésrec, el valor dels quals excedeixi del 235% del pressupost anual de  
l'exercici. 

m) Aprovar els reglaments de rkgim disciplinan i de coinpetició. 

n) Aprovai- la imoq~oració o segregad d'alguna alt-ra disciplina 
espoytiva - 

-p.,--. 
. . --- 
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p) .Qro~a r  la dissolució de la Federac,ió. 

Article ?le.- Lec Assemblees Generals poden ser 01-diiriiies o 
extraordinaries. 

És ordiililla 1 'Assemblea que peceptivament s'ha de celebra*- una 
vegada l'aiqi, dins els sis mesos iiatui-als a la finalitzacií) de l'exercici, pei- 
decidir sobre qualsevol mai&iia de la seva competencia pero, com a mínim 
sobre les q ~ ~ e  s'esmenten als apai-tats a) b) i c) de l'article anterior. 

Sóii extraordiilkries totes les altres Assemblees Generals que es comoquin 
en el c u s  de l'exe~cici. 

-4rticle 226.- La convoca~bria de I'Assernblea , s'haurk de reditzar pes 
aco~d de la Junta Directiva, a inicia~iva del president, de la Junta Dil-ectiva, 
o a petició dels membres afilia~s que representin un nombre no infel-ior 
al 15% del total de membres de 1'Assemblea. En aquest úlrim cas, des de  l a  
data que la Junta Directiva rebi la sol.licitud i la convocatbria, no poden 
passar més de 30 dies. 

Entre la convocatbria de I'Assemblea i la seva celebració, han d2 
transcbrrer com a mínim 30 dies naixrals, excepte en les Assemblees quc 
comoquin processos electorals, en els quals haura d'atenk-se a allb que es 
disposa als asticles dels presents estatuts que regulen el procés electoral. 

Les co~vocatbries es realitzaran mitjanqant escrit dingit a cadascun dels 
mcmbres i haurm d'indicar la data,-l'hora i el lloc de celebració de  
l'assemblea i l'ordre del dia , i s'anunciaan com a m¿.iinz en una 
publicació diaria d'imbit catala. 

La idonnació sobre les matgries objecte de l'Asseinblea, s 'en~r iaa  per 
escrit als membres assernbleistes amb 15 dies naturals d'antelació a 
l'_Asseinblea. 

Article 2%.- Les Assemblees Gei~erals restai-an vklidamem constituides 
en primera convocat6iia quan concbnin la majolla dels seus membres. E n  
segolla convocatbria, l'asssmblea estara validanleni constituida sigui quin 
simi - el nombre d'assistenis. 

La convocatbiia de les Assenlblees 1x1 de fixar que entre la primera i la 
segona colwocatbria han de traimbrrer 30 minuts. 



.lirticIe 156.- L'Assemblea General estad presidida pey una. mesa 
integrada pel pi-esideili i els altres coilipoilents de la J~inta Directiva de la 
Federació. Ha d'actuar. coin a sec~eta~i  de I'Asseinblea el secl-etal-i de la 
Fedei-ació o quj el substiiueixi, el qual ha d'estendre l'acta con-esponent. 

El president o aq~iell que el substitueixi ha de dirigir els debats, concedii- o 
retirar les pal-aule~ fixar els toi-ns nihillis d'intewenció, ordena les 
~wtacions i disposas el que coiniingui per al boil ordre de la reunió. Si es 
+roduexen circumsthcies que alterin de manera greu l'ordre i facin 
j.n~possible la celebració o contiiluitat de I'asseillblea, qui la presideix, la 
podrii suspendre. En aquest cas s'haura de preveme i conmnical- a 
IrAssenlblea  ene eral la data de continuació , que es i-ealitzai-2, en un 
termini no superior a 15 dies. 

L'acta la pot aprovai- la mateixa Assemblea General o per delegació els 
intenrentors que, en nombre de 3, hagi desiami la maieixa asseinblea, en 
un termini mixim de 30 dies , els quals han de subscriure l'acta juntament 
amb el president i el secretari, de la qual s'iiiformar& als membres de 
1'Assemblea i s'ei~~riar& copia a lsr Secretaria General de l'Esport, en u.n. 
termini mhim de tres mesos des de la data de l'aprovació. 

Article 26i.- La Junta Directiva 6s l'brgan de - oes-iió i gcivem de ir.: 
Federació Cataime Esgorts d'H1vem que té la funció de prornoure, d¿i_.; 
i exec7~tar les activitats esportives de la mateixa i gestionai el seu 
funcio~ament d'acord amb els presents estatuts, I'objecte social i els 
acords ~didament adoptats per 1' Assemblea General. 

Són especiahnent competencia de la Junta Directi~a, l'admissió de 
nlernbres afiliats o adhe~its, la convocatblia de les assemblees generals i la 
presentació a l'asseniblea general oidiilhria , en fialitzar l'exercici 
econbmic, de l'infonne o memoria de les activitats realitzades , d.e la 
liquidació de l'exercici veilqut anlb el balan5 j el compte de resultats , i del 
pressuposi: i el pla general d'actuació anual per a l'exercici següent ; ai.xi 
coin, fiar les quotes d'aiiliació i adhesió , ordinhies o d"entrada i de les 
lliciilcies dels espoitistes i teciiics .quail la modificació t ing i  Únicament 
la fiilalitat de restablir el seu valor amb l'aplicació del perceniatge de 
mriació de l'index general de preus d consunl resultant des del'última 

M? & , n s e , h  Catzf& 
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La Junta Dii-ectiva ec compondr2 d'un presideilt, el qual 110 ser& de la 
Federació Catalana Es11oi-t~ d 'Ki~wx, de 1 xkqxesidents , d'un 11-esorer 
d'un secsetari, i de 11 vocals . Sots els chi~ecs s811 lionorífics. Tansxateix 
en detem~iilats s~p5sits de caractel- extraordinai-i es pot establir una 
coixpeixació ecoi2nnica justifi.ca.da a favor d'algun dels imenibres de la 
junta directiva . que ha de se1 expressameilt acordada per l'assenlblea 
general , j  consta^- de manei-a diferenciada al pressu.post. 

En cap cas l a  coinpensa.ci9 econ6mica ilo pcidi-i sei- satisfeta amb canec a 
les subver~cions públiques que rebi la federació. 

Artide 282.- El presideilt té la representació legal de la Federació Catalana 
Esports d'Hivem i presideix els brgans de govern de la inateixa. 

El vice-president Ir. substituiirh al president en cas d'abs&ncia, vacant o 
rrialaltia. 

Correspon al secreta<, estendre, amb el vist 1 plau del president, les actes 
de les reunions de Junta Directiva i de 1'-Assemblea General, lliurar 
certiricats, efectuar la coni7ocat6ria de les esmentades ireunions , ponas el 
Llibre de Registre dels membres afiliats i adheiits i el Llibre d'Actes 1 
presentar a la Junta Drrecbva les altes i bakes dels mei-cbl-es fedzms. 

El tresorer s'encarregark de dirigir la comptabilitat de la Federació 1 
folmalitzar els balan~os i comptes d'ingressos i despeses dins els noranta. 
dies següents a la fínalització de l'exercici, cnmplimentarh elc llibres de 
comptabilitat necessüi-is ; coatrolarh 21s cobraments i pagaments que es 
irealitzin , expedir& rebuts , disposant de forma rna~iconmnada m b  el 
president o amb el iiice-president responsable de l'krea econ3mica, dels 
fons econ6mics, i en general de totes aquelles qüestions relacionades anlb 
la comptabilitat, economia i hisenda de l'ens federatiu. 

Els vocals , amb indepeild&iicia de la fünció que els pugui c ~ r r e s p o n d ~ e  
per ra9 del ckn-ec que ocupin err els 6rgans tkcnics o col.laboradors ; 
realitzaran les tasques especialment encan-egades per la Junta Directiva. 



Pei- constituir .i&lidainent la .Tunta Directiva, cal l'assistencia coin a 
míninl de la meitat dels membres que la conlponen , prenent-se els acords 
per majoria simple dels presents . El vot del president seri dirimeni: en cas 
d'enlpat. Els membres de la Junta Directiva poden exigii- que quedi 
re.flectit a I'acta el ~rot que puguin emetre contra una decisió o LUI acord 
anib una breu explicació . 

ArticEe 306.- E11 el si de la Junta Directi~ra es constituh-i, si es considera 
oportú, un brgan delegal. de la mateixa , anomenat Comissió Pennanent , 
la qual tindrk com a hnció bksica el control ordinari, el seguiment de la 
gestió federativa i la resolució dels assumptes de t r h i t .  

La Comissió Permanent estari integrada pel president , els vice- 
presidents, el tresorer , el secretari. El gel-ent assistiri a les reunions 
d'aquesta Comissió amb veu, pero sense vot. 

Aquest brgan es reunir& cada cop que si,4*i necessri, .previa convocatbria 
del president de la federació, quedant vklidament constituit amb 
l'assistincia de la meitat més un dels seus membres, sempre que, entre els 
assistents, hi sigui el president o el vice-president Ir. 

CAPITOL 11 : 6rgans d'administració i gestió 

Artiele 315.- El gerent de la Federació Catalana Esports drHivern és 
l'brgm mipersonal d'administració i.  gestió de la mateixa, podent ser 
nomenat si així es creu oportú , per la Junta.Directiva, a proposta del seu 
~resident A , el qual té al seu c h e c  la. prep&ació i despatx dels ass-xÜptes , . . 

a ixkom.  !a-direcci6 administrativa dLorganització de la Federació;Aquest - 

c k e c  seri retribuit i tindd a tots els efectes legals la consideració de . 

personal d'alta direcció. 

En particular , són competincies del gerent : 

Ostentar, per delegació de la Junta Directiva, el cárrec de cap de 
personal de la Federació. 

Coordinar 1'a.ctua.ció dels brgans federatius. 

Preparar l'execució i~despab-de tots els assumptes. . 

Preparara la reunió dels brgans de goTrern i tecnics. 



1) Orgaiiitza, manté i custodia l'arxiu de la Federació. 

g) Redacta la menibria anyal de les acti~iitats esporti~es per a la se~7a 
presentació a la Junta Directiva. 

h) Controlar l'execució dels acords . econbmics i fiscalitzar l'adequat 
compliment dels destins assignats a les subvencions oficials. 

i) Prepara- acords per a l'obtenció d'ajuts i subvencions privades en 
benefici dels esports d'hivern. 

j) Promou, sota la supeiior autoritat del president , accions adrecades a la 
major diwlgació i practica a Catalunya de les especialitats dels esports 
d'hivem. 

Article 3%- Per al desenvolupament i execució descentralitzada de les: 
funcions tkcniques assumides , la Federació Catalana Esports d x i v e r r  
disposxa dels següents Comites Tkcnics. 

a) Escola de Tkcnics 

b) Comitk de Delegats Tkcnics i Iutges, per cadascuna de les disciplines 
assumides per la Federació. 

c) Comitk de Tkcnics . 

d) Comitk Esportiu. 

A més dels esmentats drgans tkcnics, la Junta Directiva de l a  Federació 
podri acordar la creació d'altres comissions o comitks de mire tecnic que 
estimi necessaris per coordinar i executar els acords validameni adoptats 
per l'esmentat brgan directiu. 

ArticIe 33i.- Els brgans tkcnics constituits seran presidits per ~n 
m.embre de la Junta Directiva, nornenat per la mateixa junta. L:estructura 
organitzativa d'aquests brgans , com t m b é  les funcions que se'ls hi 

e'ls puguin delegar- , hauran : 
&ectiTra i ra~fica~l~s-.~-peyaeB.~Ed-~~C____.~ 
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h t i c l e  3Se.- Els respectius comit&s de delegats teciiics i jutges, són brgans 
tecnics depenents de la Junta Directii~a de la Federació Catalana Esports 
d'Hivein que agrupen a tots els nlenibres de I'organització arbitral de 
cadascuiia de les disciplines espoitives, anlb les funcions següents : 

a) Proposai- a la Suii'ca Directiva federativa els criteris i norrnati-cra de 
qualifícació, classificació i designació dels delegats tkcnics i jutges, en 
les competicioils federades corresponents a la seva disciplina. 

b) Arbitratge i control específic del desen~~olupament de les 
competicions corresponents a la respectiva disciplina, incloses en el 
calendari oficial de la Federació, d'acord amb les nolmes establertes 
reglamentkiament per a cadascuna d'elles. 

c) Complir i fer complir les regles de l'esport i , si s'escau , les normes 
reglamen~asies establertes per a les diferents competicions de la seva 
disciplina , adoptant els acords pertinents a aquests efectes. 

d) Vetlla per la formació i actualització permanent dels respectius 
membres, col.laborant en cursos de reciclatge i portant a t e m e  les 
proves adients per al seu manteniment físic i tecnic amb la fmalitat 
d'aconseguir un niveil bptim de coneixements i preparació. 

e) Establir les diferents categories o nivells que calguiq d'acord amb la 
normativa aprovada per la Federació. 

Íj 1, aquelles altPes funcions que la Junta Directiva cregui adient atorgar- 
lis . 

Article 356.- 
1) LrEscola de Tkcnics , és un 6rgan tkcnic col.laborador de la Federació 

Catalana Esports d'ELivem constihEt per experts de cadascun de les 
modalitats corresponents, designats per la Junta Directiva amb les 
funcions bksiques següents : 

a) Responsabilitat de la fomació i el reciclatge de l'estanient tkcnic de la 
%del-ació, que compren els tecnics d'esport, els Arbitres, els jutges, els 
tecilics de  gestió imenteniment, -elsprofessors i dCa1tres especialitstes~-o . , 

similars. 

s que la 'unta directiva de 4 Concelh Ca al& 
de l'Espo& 
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2) El Conlite Espoitiu és un 61-gan tkcnic col. 1abora.dor de la Federació 
Catalana Espolts dlHivem, constituYt per expeits de cadascuna de les 
modalitats con-esponents, designats per la. junta directiva, aiub les 
segiients funcioils liisiques: 

a) Proposar el progama d'activitats i . competicions d e  la disciplina 
con-esponent en les se7res d¿ferents categories. 

. . 
b) Estudiar els regliments per a l'organització de les competicions, 1 

propasar la modificació quan s'escaigui. 

c) Assessorai- la federació catalana i els seus brgans en aquells aspectes 
que c r e , ~  oportú o sigui requerit. 

d) 1, aquelles altres qüestions que la junta directiva cregui oportú 
encarregar-li. 

3) El Comitk de Tknics és un brgan tkcnic col laborador de la federació 
catalana de la qual depkn, que a,mpa els tkcnics d'esport, professors, 
entrenadors i altres tkcnics o assimilats de la modalitat esportiva o 
disciplines prbpies de la federació corresponent, amb les funcions 
següents: 

a) Vetllar sota la directriu i coordinació de l'escola de tkcnics per l a  
formació i actualització permanent de tots els seus membres. 

b) Contribuir al foment i la millora rkcnica de la modalitat o les disciplines 
esportives de la federació, mitjanpnt la celebració de conferencies, 
seminaris i jornades tkcniques, ak í  com també en la publicació d'estudis 
i treballs dívulgatius. 

c) Proposar a la junta directiva de la federació qualsevol iniciativa que es 
conside1-i adequada per a la millora del nivel1 tkcnic per a la practica de 
la modalitat, la disciplina o les especialitats esportives o el seu foment. 

d) Aquelles altres que la junta directiva de la federació cregui opo~tú 
d'alorgar-h. 

CAP~TQE N: Orgar&zació Territorial 



DELEGACI~ TERRITORIAL O C C I D E ~ ~  : 
Alt Carnp, Baix Caiilp, Conca de Barberi , Baix Ebre, - 

Garrigues, Montsia, Noguera, Pallars Jussa, Pallars Sobd,  
Pla drUxgell , Priorat, Alta Ribagorca, Ribera d'Ebre, 
Segara, Se@&, Tarragones, Terra Alta, Urge11 i All Urge11 

DELEGACIÓ TERRTTORL4L ORIENTAL : 
Cei-danya, Alt Emporda, Bak Emporda, Garroixa, Gironés, 
Pla de llEstany, Selva, Osona i Ripollés. 

DELEGACIÓ TERRITORIAL CENTJUL: 
Anoia , Bak Llobregat , Barcelonés, Garraf, Maresme , Alt 
Penedés, Baix P enedés, Bages, TTallks Occidental, TTallks 
Oriental, Solsones i Bergueda . 

DELEGACIÓ TEl2lUTOlUAL TTALL D'ARAN : 
T T d  d'han. 

Tanmateir; per acord de l'assemblea general es podran crear delegacions 
territonals que agrnpin o segreguin h b i t s  geografics amb les necessitats 
propies de la Federació Catalana Esports d1Hivern> i per a la seva ~ O T  

organització i gestió. 

Els esmentats hrgans descentralitzats no tindran personalitat jurídica 
propia. 

Article 3%- Les citades delegacions temtonals tindran, les funcions 
delegades segiients: 

- 

a) La promoció, organització i control de les activitats propies de llurs 
disciplines esportives en el seu h b i t  geoghfic específic. 

b) Representar, en nom de la Federació Catalana Esports d-Kivern i dels 
Clubs o les associacions esportius del seu h b i t ,  davant les autoritats i 
els organismes oficials de la demarcació. 

c) Tutelar les proves i competicions dins la seva jurisdicció peogrhfica que 
siguin més conve~iients per a la millora de les disciplines espoi%ives i, 
enca-regar-se-d'.aquellesquesiguin organitzades~pels c lubsdes  entitats . . 

federades i de les que els h i  pugui delegar la mateixa fedesació catalana. 

cornpliment de les noimes, els 
ciatius de la _ _ I ~ . _ _ _ _ .  federa-ar-t . . +=., - ' 

directius i a l t se~  
Gg:~s~flii.\ GaPaEa 

representacions dins el seu h b i t  geogrhfic. &;$ ~ : ' ~ s ~ i , p ~ r t  
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e) Fornlular propostes o iniciatives que creguin adients a la federació 
catalana per promoure o fonlentar les activitats de les disc,iplines 
esportives que practiquin. 

f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu h b i t ,  en els 
assun~ptes referents a les activitats de la modalitat o les disciplines 
prbpies de la federació catalana. 

g) Gestionar els recursos econbnics que estableirri la federació catalana. 

1 

AsticIe 356.- Les delegacions territorials informaran de les seves activitats i 
iniciatives a la federació catalana, complint i executant le disposicions i 1 
normes dictades per aquesta refendes al seu h b i t  territorial d'actuació. 

Artide 39&- Les delegacions territorials estaran sotmesos al rkgim 
pressupostari de la Federació Catalana Esports dlHivern. En tot cas els 
comptes que gestionin aquests brgans descentralitzats hauran d'estar sota el 
conekement i control de la junta directiva federativa i s'incorporarb amb 
els justificants corresponents als comptes anuals d'aquestes, a fi que les 
auditones de comptes comprenguin la globalitat de I'activitat economica en  
l'ens federatiu, entenent l'activitat pressuposthia com una unitat d'actuacih. 

Així mateix, aquests brgans territorials remetren a la federació catalana el 
projecte de pressupost de I'exercici i la Liquidació de l'anterior, juntameix 
amb la documentació comprovatbna escaient, en el periode que aqueka 
estables, per tal que siguin aprovats per l'assemblea general de l a  
Federació Catalana Esports dtHivern. 

Article 40e.- L'assemblea general federativa, a proposta de l a  junta 
directiva federativa, establira els recursos econbmics dels quds hagin de 
disposas les delegacions tersitonals, per portar a t e m e  la seva actuació. 

Qualsevol modificació que pu,g.i produir-se en l'organització territorial 
establerta, hami d'aprovar-se pl-kviament mitjan~ant acord de I'assemblea 
general de la Federació Catalana Esports d'Evern. 

Artide 4x2~- Els delegats territorials, com a Argans unipersonals en l'hnbit 
comarcal o supra-comarcal corresponent a la seva delegació ten-itorid, 
s e rm designats-per -la- junta directiva , a ~roposta  del pr-esident d e l a  
federació i previa consulta amb els clubs de la zona en qfiestio, el 
nomenament dels quals hami de ser ratificat, si s'escau, en l a  primera 
asse.mblea g . . 

. . 
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TÍTOL TERCER 

Article 426.- Els c k e c s  de la junta dkectiva es proveiran mitjangant 
sufragi lliure, directe, igual i secret pels membres de l'assemblea general, 
per majoria de vots i previa represeiltació i acceptació de candidatures. 

hticIe 436.- Per poder ser candidat a president o membre de la junta 
directiva cal complir les condicions segiients: 

a) Tenir el ve.Ynatge administratiu a Catalunya. 

b) Ser major d'edat: 

c) Estar en ple ús dels drets civils. 

d) No trobar-se sotmés a cap sanció inhabilitadora dictada per l'drgm 
competent. 

hrticle 446.- La convocatbna per a l'elecció dels c h e c s  de la junta 
directiva s'ha de dur a t e m e  mitjanpnt acord de l'assemblea general. A 
l'ordre del dia constar2 la proposta de procediment a seguir per a l'elecció; 
la del calendan electoral i la de nomenament de la junta electoral, que ha  
d'estar integrada per tres membres titulars i tres de suplents, els quáls 
s'acolliran en elecció lliure, directe, igual i secreta d'entre tots els membres 
que assisteixin a l'assemblea. 

Entre el dia en que es pren,& l'acord de convocatbna d'eleccions i el dia de 
la celebració, ha de trascbrrer un mínim de 30 dies naturds i un m& de 
45. 

ArI-iicBe 456.- L'acord de convocatbna d'eleccions ha d'inclome com a 
mí&, les qüestions segiients: 

a) Termini per a la constitució de la junta electoral elegida. 



Article 466.- Els coinponents de la junta electoral han de prendre possessió 
del can-ec i constituix-la fonnalnlent en el tenniili fíxat per I'assemblea, A 
l'acte de constitució han,dlelegir el president. Ha d'actuar con a secretan de 
la junta electoral, anb Tleu, pero. sense vot, el que ho sigui de la federació, 
el qual ha d'estendre acta de totes les reunions i dels acords que prengui la 
junta el.ectora1 anlb el vist i plau del president. 

La junta electoral així constituyda ha de mantenir el seu mandat i les 
funcions fins a l'acabanlent del procés electoral. 

El c h e c  de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb 
la condició del candidat o de familiar de candidat, tant per afíítat com per 
consanguinitat fíns a un tercer ,-u, i amb el de membre de la junta 
directiva o comissió gestora. Si es produeix aquesta iilcompatibilitat o 
concorre en llelecte alguna circunsthcia plenament justificativa de l a  
impossibilitat d'exercir el c b e c ,  ha de ser substituit per suplents elegits. 

Si els elegits com a titular o suplents per compondre la junta electoral es 
neguen a prendre possessió o exercir el seu c h e c ,  de manera que no es 
pu,gi constituir aquest brgan electoral, han de ser substituits pels membres 
que desi,gi la junta directiva o, si s'escau, la comissió gestora, sense 
perjudici de les responsabilitats disciplinaries que es puguin derivar. 

,Qrticle 476.- La junta electoral té les funcions següents: 

a) Conkkr  i rgsoldre les reclamacions que presentin els membres de 
I'assemblea respecte al cens o les Ilistes electorals. 

~ .~ ~~ .~ ~ ~~ . . ~. ~ 

b) Admetre o refusar les candidatures i procedir a la seva proclamació. 

c) Decidir d'ofíci a instancia de part interesada sobre qualsevol incident 
que es produeixi en el curs del procés electoral que pugui constituir una 
infracció o desviació de la normati~ra electoral o pugui afectar als 
psincipis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no 
discriminació i de secret de vot que han de ser presents en tot procés 
electoral. 

d) Publicar els resultats de les eleccions i portar a terme les comunicacions 
que legalment-s'estableuílil. 



Article 456.- Totes les reclamacions davailt la junta electoral han de fer-se 
en u11 teimini 111a;iim de tres dies després de s'hagi produyt el fe1 objecte 
d'inzpugnació i la resolució de la juma, que sera executiva, s'ha de dictar 
dins els tres dies segiients. 

Contra els acords de la junta electoral federativa es pot interposai- recurs 
ordina~i da~~ant el Con~itk Catala de Diciplina Esporliva eil un terrnM de 
&es dies. 

Article 496.- Les eleccions a la Federació Catalana Esports dlHiaem se 
celebraran pel sistema de llistes tancades. Les propostes de candidatures es 
presentaran per escrit, a la secretaria de la federació, adrecades a la junta 
electoral, dins el tennini establert, fent-se constar el nom i cognoms dels 
membres de la llista encapcalats pel candidat a president. 

Les candidatures han d'incloure 2/3 dels ch-recs elegibles i han de tenir el 
suport d'un nombre d'assembleistes .que representin un mínim del 10% del 
total de vots de l'assemblea. 

Els membres de l'assemblea poden donar suport o proposar més d'una 
candidatura. 

Article SO&.- Si un membre de la junta directiva, o, si s'escau, de l a  
comissió gestora, es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de 
presentar la dimissió i cessar en el c h e c  abans que s'inicii el termini de 
presentad de candidatures. 

En aquest cas, si la junta Testa seduida a menys d'un terc dels seus 
membres, la junta electoral amb els membres suplents i, si s'escau, els 
membres directius que no ha,* cessat, constituiran una comissió gestora 
amb l'únic objectiu d'administrar la federació durant el període electoral. 

Artide S&.- El inandat de la junta directiva té una durada de quatre anys, 
éssent tots els ckrrecs reelegibles sense cap tipus de limitació, i la seva 
reno~ació sera total. 

Els membres de la junta directiva de la Federació Catalana Esports 
d'sivem han de cessar tot tipus d'activitat competiti~ra de caracter federat, 
tecniques i directi~res, enqualsevol de. ~es-.~sciplines~assumides~~pPer~~l'ens 
federatiu en l'gmbit tenitosial de Catalunya des del inoment en.que.hagin 



No seran admesos els vots per coorreu ni per delegació. La representació, 
quan no l'assunieixi el president de I'entitat, hauri d'acreditar-se niitjancant 
acord esa-it de la junta directiva de la mateixa, i, en cap cas no s'adnletrh 
mes d'una representació per persona. 

Articlle 536.- La candidatura que hagi obtingul la majoria de vots valids 
seri considerada guanyadora de I'elecció. Si es produís ernpai entre les dues 
o més candidatures que hagin obtingut més vots, caldi-?~ realitzas una nova 
votació entre les empatades el sete dia següent, al mateix Iloc, hora i 
coildicions. 

Article 546.- L'acta de proclamació de la candidatusa guanyadora per part 
de la junta electoral, s'ha de comunicar, mitjancant certificació, dms els tres 
dies segiients, a les candidatuses presentades i al Registre dlEntitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya. 

Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora, podrk 
interposar-se el recurs previst a l'article 4Se, parkgraf 2n dels presents 
estatuts. 

Articke 556.- Si només es presentés o resté vilidauna única candidatura, n~ 
es realitzari I'acte de votació i la junta electoral en donara compte a la 
Secretaria General de 1'Esport de la Generalitat de Catalunya, a fi que, el 
secretasi general o la persona delegada, faci la proclamació del nou 
president i junta directiva. 

Si no es presenta cap canidatura o no fos valida cap de les presentades, la 
junta electoral amb els membses suplents i, si s'escau, els membres de l a  
junta directiva susiint que no hagin cessat, constituiran una cornissió 
genora, amb l'únic objecte d'adnlinistrar la federació i convocar i realitzas 
noves eleccions en un termini r n h  de tres mesos. 

CAPÍTOL~: Suspensió o cessment dels mernbres d e  Ia 
junta directiva. Provissib transitofa d e  

krticle 56&.- El' cessasnent dels membres de la junta directiva de la 
Federació ~ Catalana ~ ~ Esports ~~ ~~ ~ 

~~- ~~. .. 
dlBivern ~ es produir'a ~ per les causes següents: 

~ .~ ~~ . .  ~ ~ 

a) Per la finalització del mandat natural pel qual TTan ser elegits. 



d) Per decissió discipliilkiia executiva que inhabiliti per ocupar els c h ~ e c s  
dels brgans de gove111 o representació de la fedemció. 

e) Per aprovació d'un vot de ceilsura. 

Article 576.- La suspensió del mandat dels membres de la junta directiva es 
produirh per les causes següents: 

a) Per la sol. licitud de l'interessat quan concomn cii-cuilsthcies que ho 
justifiq~~in i així bo aprovi l'brgan directiu. 

b) Per acord de la junta directiva, quan s'instruexi un expedient disciplinan 
a un membre de la mateixa. Aquesta suspensió tan sols podrk ésser pel 
temps que duri la tramitació de l'expedient. 

c) Per inhabilitació temporal acordada com a decissió disciplinaria. 

Article 586.- Cal d'existir vacants a la junta directiva perque no s'ha 
pro~reit la totalitat dels c k e c s  a les eleccions o pel cessament o suspensi6 
d'a1,g.m dels seus membres electes, s'ha de tenir en compte els criteris 
següents: 
a) Quan el c k e c  vacant sigui el del president, sera d'aplicació el previst e 

l'article 286, par2graf 2n, dels presents estatuts, llevar els suposits dels 
apartats postenor d) i e). 

b) Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres electes de la 
junta directiva, pero no al president, aquest ha d'acordar l a  provisió 
transitoria dels chrrecs afectats, decisió que ha de ser ratificada en la 
primera assemblea general que realitzi la federació. 

c) Si les vacants afecten menys del 50% dels membres electes de la junta 
directi~ra, incloent-hi el president, correspon a la resta de membres 
presidits pel vice-president de major gsau en actiu o, en el seu defecte, 
pel membre directiu de major edat, no afectat, acordar l a  provisió 
transitosia dels can-ecs conesponents, decisió que ha de sm ratificada en 
la primera assemblea que es realitzi. 

. ~~ ~ 
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e) En el cas que les vacanls afectin més del 50% de la junta directiva, perh 
110 al presideni, aquest, juntanlent ainb els menibres que restin als 
chi1-ecs cbectius es constituiran en comissió gestora an~b l'objecie 
establert a I'apaital precedent. 

Article 596.- Els can-ecs vacants proveits iransitbriament i també els 
designats per  ocupa^-los, 110 són només pel temps que resti de mandat al 
chnec substiiuit i sense que la desipació alteri el lemps natul-al del mandat 
que estableix lfarticle 51 dels pr-esents estatuts. 

En el supbsit que la provisió transithia es faci com a coilseqü6ncia de la 
substitució d'un membre an~b el mandat suspés temporalment, el mandat 
del designat per substituil--lo s'ha de limitar exclusivament al temps de la 
suspensió, seme que pugui excedir del mandat natural del substituit. 

C&TOL VE: Vot de censura 

k t i c l e  606.- Pesque es pugui sol- licitar un vot de censura contra el 
president de la Federació Catalana Espods d'Hivem, la totalitat de la seva 
junta directiva o qualse~rol dels seus membres, c a l a  que ho demani per 
escrit  motiva^, amb la signatura i els requisits necessks per a la 
identifica& dels sol. licitmts, la majoria dels membres de la mateixa junta 
o; com a mínim, el 15% dels membres de l'assemblea general. 

Un cop presentada la sol licitud del vot de censura dava~it la secretaria de 1z 
federació, la junta directiva ha de constituir, dim el rermini dels 10 dies 
següents, una mesa de cinc persones, formada per dos membres de í'brgan 
directiu designats per aquest, els dos prirners signats de la sol licitud i un 
delegat designat per la Unió de Federacions Esportives Catalanes, que sera 
el president de la mesa. 

Comprovada per la mesa l'adequació de la sol  licitud als requisits 
assenyalats a l'apartat primer d'aquest article, i dins el tennini de cinc dies, 
la junta dii-ectiva ha de convocas l'assemblea general, per tal que aquesta 
tingti.i lloc en un te& no inferior a deu dies 'naturals, ni superior a v¿lt 
dies a cornptar des de l 'ended de la con~rocatbria, amb la fuialitat de dur a 
teme l'acte de votació, previament al qual tindran veu els i-epresentants 
dels sol licitants del vot de censua i e!s censurats. 
. ~ . ~~~ 



Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar d'esc~utini i el 
recainpte de uots. Conh-a la resulució fiilal de la mesa es podra iilterposar el 

1 
1 

recurs previst a l'ai-ticle 4S&, parigraf 2n, d'aquests estatuts. 

_..ticle 6% El vol de censura només es pot acordar mitjaiqant votació 
famrable de les 213 parts dels membres assemblearis assistents. 

Un cop acordat el vol de ceiisui-a, el president, la junta dil-ectiva o els 
membres dectats, cessaran autom&ticament i s'aplicara el rkgim de 
transició pre~rist a I'article 5 8 4  dels presents estatuts. 

Article 636.- En el cas que la junta directiva no consitueixi la mesa o no 
coilrroqu~s l'assemblea general, la Secretaria General de l1Esport, a petició 
dels dos primers signants de la sol licitud de reprovació, pot requerir a la 
junta que ho porti a teme. El fet que l'brgm directiu no ho faci en el 
termini que se li assenyali, faculta a la Secretaria General de ltEsport 
perque pugui nomenar discrecionalment els membres de la mesa que 
manquin, o, si s'escau, convocar directament l'assemblea general amb la 
finalitat de dur a teme l'acte de la votació, sens perjudici de les 
responsabilitats disciplinkies adients. 

CAP~TOL 1: Rkgirn doclz~nentzil 

_kticle 64e.- Integren el r & , ~  documental de la Federació Catalana 
Esports dlHivern. 

a) Els llibres d'actes, en els quals cal consignar el contingut de les reunions 
de l'assemblea general i de la junta directiva, amb hdicació de la data, 
els assistents, els assumptes tractats i els acords presos. 

Les actes han de ser subscrites pel president i secretasi de la junta directiva 
i, si s'escau, pels interventors designats per l'assenblea. 

b) El~llibLe. de~egistrc~d'entitats.federadec, e n  el qual, nlitjan~ant el..fitrrer 
escaient o l'instrunext de suportadient, han de fer-se constar de manera 
diferenciada els inembres afiliats i els rriembres adfierits, dels quals s'hi 
consignar&, 
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d'iilsciipció o adscripció en el Registre dlEntitats Esportives de la 
Genesalitat. 

c) Els llibres de coinptabilitat enels quals han de figurar tant el patiimoni 
con1 els drets i les obl.igacioils contretes i l'estat d'ingsesos i despess de 
l'entitat, coilcretainent la seva procedhcia i la seva invessió o 
destinació. 

dj El balanc i el compte Cle guanj~s i pkrdues i la membsia economica, els 
quals s'ha~u-an de formalitzai- dmant el pi-hes quadrimestre següent i 
l'acabament de l'exercici. 

e) Tots aquels documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin 
opoi-tuns per a un inillor compliment dels objectius de la federació, 
atenent allb que disposa els presents estatuts en materia economica: 

Article 656.- La Federació Catalana Esports dlHivern deligencia~a els 
llibres d'actes dels brgans de govem i els de comptabilitat, a la 
representació territorial a Barcelona de la Secretaria General de  1'Esport. Si 
els esmentats llibres es realitzen amb suport informhtic, els fulls 
corresponents a cada exercici hauran d'ésser selligats correiativament i fer- 
ne les diligkncies corresponents dins els quatre mesos segiients z. 
l'acabament de l'exercici. Els llibres de comptabilitat portats per les 
delegacions territoiials de la Federació Catalana Esports d7Evern ser= 
diligenciats pel propi ens federatiu catala . 

Article 66e.- El sistema econbmic de la Federació Catalana Esports 
d'Hivem és el pressupost i patsimoni propi, i s'hi apliquen les noniles 
economiques establertes en les presents disposicions i les comptables del 
pla general de comptabilitat o adaptació sectorial que sigui dd'plicació i els 
priilcipis comptables necessaris pei- reflectir una imatge fidel de l'entitat. 
Akí mateix, es portara, coin a mínim, un llibre diari, inverltasis i b d a n ~ o s  i 
comptes anuals. 

Article 676.- La junta disectiva de la Federació Catalana Esports d'Kivern 
haw- de fomular, dins els tres prjmers mesos de l'exercici i presentar a 
l'assenlblea general, dins els sis primei-s mesos de l'exercici, ~ l s  seus 
~omptes  anuals, .que -l~ail--de..com~endre, el halaw;-el conlpte d'i~gsessos i . ~ . 

despeses, el psessupost pes a l'exescici i la memoria, d'acord amb les 
noimes d'aquests estatuts. , . 
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Article 686.- El balaiq de sihiació ha de conlpendre els bens i drets i t m b é  
els fons propis i les oblipacioix contretes. 

No es poden conqmlsal- les partides entre ,llactiu i el passiu, ni entre les 
d e s p e s  N els ingessos. 

Els e le~~ents  d'iimobilitzat i circulant, la utilització de1s quals tingui un 
l h i t  temporal, han d'amoltitzar-se proporcionahlent als temps en que 
estigui prevista la seoa utlització. L'import de les anlortitzacions fetes han 
de consta al balanc. 

Article 696.- En els comptes de resultats s'hauran de reflectir detalladament 
i separat les subvencions rebudes per a despeses correnis i les subvencions 
que si@ per a inversions meterials concl-etes, que haman de quedar en un 
compte passiu que s'hami d'amortitza segons el pla establert. 

Article 706.- La memoria haud. d'analitzar fidelment l'activitat economica 
de la federació, la seva adequada actuació pressupostkria, el cornpliment 
dels objectius i els projectes a desenvolupar, i informar separadament com 
a mínim, sobre els aspectes següents: 

a) Diferenciació dels ingrecsos i aportacions segons sig~in 

- Subvencions públiques 
- Subvencions, donatius o aportacions pri~~ades 
- Vendes d'actius 
- hgressos escaients de competicions organitzades 
- hgressos pe1 serveis prestats per la federació, permisos, Ilic2ncies i 

dlaltres 
- Ingressos fmancers 



c) L'inlpori de les obligacions de paganienl que cal satisfer en altres 
exercicis que no estiguin previstes al balaq, aixi conl, de les gamaties i 
els a~rals compromesos. 

d) La liquidació del pressuposl, que expliqui les ~ariacions en relació amb 
el pressupost aproval en l'assemblea anterior. 

Article 7Le.- Els conlptes anuals han de .ser re~risats per auditors de 
comptes i donar-ne copia a la Secretaia General de 1'Esport de la 
Generalitat de Catalunya, juntament m b  l ' infone dels auditors, dins dels 
sis primers mesos segiients a cada exercici i seinpre 15 dies abans de la 
celebració de l'assemblea. 

Cas que el pressupost anual no sobrepassi els 50 rnilions de pessetes, la 
Federació Catalana Esports dlHivern sotmetrh llur comptabilitat i estat 
econbmic a la venficació comptable prevista a la Llei 811988, sense 
perjudici del que disposa la Llei de fínances públiques de Catalunya i les 
auditones d'ofici que pugui encarregar la Secretaria General de l'Esport. 

ArticIe 726.- La junta directiva de la federació té les facultats de disposiciá 
economica, dins els límits previstos en el seu pressupost, o d1aqueUs altres 
ingressos que hagin obtingut en l'exercici. La junta pot acordar el traspas 
de partides mitjaiqant acord que consti en acta. 

La junta dii-ectiva pot transmetre o vendre béns izlinobles o piendre diners 
a prhec.  Quan la seva quantia ultrapassi dins l'exercici l'import del 25% 
del pressupost anual o el 23% del patrimoni que consti en el balanc, a m &  
de llacord d'assemblea sera imprescindible que l'operació tingui l'informe 
favorable de la Secretaria Generai de 1'Esport. 

Men're no s'aprovi el pressupost de I'exercici, caldra aplicar amb c d c t e r  
provisional la part proporcional de les xii5-es que com a despeses aprovés 
l'assemblea com a pressupost per a l'any anterior, actuaIitzades segons la  
vaiació de l'index del cost de la vida d'aquell exercicj. 

&rt,icle 73e.- E,l producte obtingut de l'alineació d'instal lacions esportives 
o dels terrenys en que es trobin, ha d'inveitir-se íntegrament en. 
I'adquisició, la constiucció o la millora de béns de la inateixa aplicació, 
11-e~iat quees-di-spos? d'm-informe favorable- de^ -la- Secretaria-Genera1~-de . . 
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Article 75&.- La jurisdicció relativa a les nlateries prbpies de la conlpetició 
esportiva quan es tracti d'activitats compreses dins l'inlbit d'actuació de la 
Federació Catalana Esports d'Hivem s'estén a conkixer i resoldre aqueUes 
qüestions de naturalesa competiti~ia, no disciplinhia, que es plante@ en 
relació o com a conseqükncia de l a  practica organitzada de l'esport regulat 
segons les nonnes reglamentaries d'aplicació a cadascuna de les disciplines 
assumides peT la federació. 

La potestat competitiva conferek als seus titulan la possibilitat de resoldre 
totes les qüestions que siguin plantejades en l ' h b i t  de la competició de 
caire federat, d'acord amb els reglaments de competició. 

k t ic le  766.- La jurisdicció disciplinkia, quan es tracti d'activitats o 
competicions compreses dins l'ambit d'actuació de la Federació CataIana 
Esports drHivem, s'estén a conkixer les infi-accions de les regles de joc, 
prova o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta 
associativa tipificades amb caire general a la llei 8/1998, als presents 
estatuts i als reglaments disciplinaris de cadascuna de les disciplines 
federades. 

Les infi-accions atenent el supbsit regulat per la norma concdcada es 
classifiquen segons la relació següent: 

a) Són infiaccions de les regles de j oc, les accions o omissions que durant 
el transcurs d'un partit, prova o competició de caire federatiu, vulnerin 
les normes reglamenthriament establertes re,dadores de la practica de  
la disciplina espoitiva concreta. 

b) Són inffaccions a la conducta. espoltiva les accions o omissions 
contr,ies al que disposen les normes generals o específiques de cada 
disciplina i a la convi~rkncia esportiva, s iwin,  o no conleses durant el 
trailscurs d'un.partit,.pmra .o competicoea ?&bit fedg&u. 

cl Són infraccions de les nomies de conducta associativa, les accions o 
ent de . les prescipcions . ,, , . .. 
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La potestat disciplinhia .confereix als seus titulars legítinis la possibilitat 
d'enjudicar i, si s'escau, sailcioiias, les persones o les entitats sotmeses a 
l'ainbit jui-isdiccional discipbari de l'ens federatiu, és a dir, els clubs o les 
associacionc espol-tius afiliats i els seus dii-ectius, tkcnics i espoitistes, les 
seccioiis esportives adlm-ides, els jutges i Arbitres, els components de la 
mateixa estiuctura orgkica federati~~a i, eii general totes aquelles persones 
físiques o jurídiq~~es que desenvolupeil la seva activitat federada en l ' h b i t  
autonbmic de Catalunya. 

Article 77s.- En relació amb la disciplina esportiva, la Federació Catalana 
Esports dlHivern regulara per Tia reglamentiria, anlb total respecte a les 
disposicions contingudes a la llei 8/1998, les qüestions segiients: 

a) Un sistema tipificat d'inrfraccions amb l'especifícació del seu carhcter 
Ileu, greu o molt greu. 

b) Un sistema de sancions proporcional al_ d'infraccions previstes. 

c) Els procedirnents disciplinaris de tramitació i, si s'escau, d'imposició de 
sancions, que garanteixin el tramit d'audiencia a l'interessat. 

d) La determinació de les causes modificades de la responsabilitat i els 
requisits d'extinció i de prescripció de la mateixa. 

e) L'obsenranca dels principis inherents a tot dret sancionador relatius a la 
prohibició d'imposar doble sanció pels matekos fets i de sancionar per 
infraccions tipiscades com a tals amb posterioritat al moment d'haver 
estat comeses, així com a l'aplicació dels efectes retroactius favorables. 

f) Un sistema de recursos contra las sancions imposades. 

CAP~TOL 11: Els hrgans jurisdicciona1~. 

Artide 786.- L'exercici de la potestat jurisdiccional competitiva i 
disciplinkria esportiva, correspon: 



Ai Comite de Competició i Disciplina Esportiva, brgan col legiat 
constitu'ii per 3-5 membres, un dels quals ha de ser necessai-ianlenl 
llicenciat en dret, assistits per un seci-etari amb veu pel-b sense vot, 
designals per la junta directiva de la Federació Catalana Esports 
d'Hivern amb un mandat de quatre anys. Aquest orga13 con~rocat de la 
foirnla i amb la periodicilat que s'estableix per 17ia reglamenthria, ha de 
resoldre d'ofici o a iilsthncia de parl i per majoria, els assumptes que, en 
materia conlpetitiva i disciplinkria esportiva, li coi~esponguin en l'knlbit 
autonomic. 

Al comiti d'Apel lació, brgan col. legíat constituit per 3-7 membres, un 
dels quals ha de ser necesskriament llicenciat en dret, desipats per la 
junta directiva de la Federació Catalana Esport d'Hivem, d'entre els 
membres dels quals cal nomenar un president i un secretan. 

Aquest brgan, convocat amb la penodicitat que s'estableixi per via 
reglamentkia, ha de resoldre en segona instancia i per majoria, els recursos 
interposats contra els acords del Comite de Competició i Disciplina 
Esportiva, contra els acords defintius adoptats en materia disciplinkia 
esportiva pels brganas competents dels clubs esportius afiliats i contra les 
decisions dictades pels brgans electorals de les esmentades entitats 
federades. 

Article 795.- Per enjudiciar i resoldre qualsevol qüestió sotmesa en primera 
instancia a la competencia dels brgans jurisdiccionals federatius, és 
preceptiva la instrucció d'un eqedient tramitat segons el procediment que 
s'establejxi en els respectius reglaments de competició i disciplinaris de la 
Federació Catalana Esports d'Hiven1, els quals han de tenir en compte les 
consideracions mínirnes següents: 

1 - Tots els expedients incoats en materia competitiva s'han de tramita aulb 
l'obsemanca de les fases procedimentals següents: 

~. - ~ ~. .~~~~ '~~~ . .. 
a) ResoluciC-EiciaI inotYficaci6 fefaent d aquesta a les pafls lnteressades i 

a aquelles que es considerin afectades per la decisió fiiid. 
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---%.j_.->%____ -=.. _ 

Faig constar que aquecta fo;oc,jpjB 
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c) Resolució final i comunica.ció fefaent a les patis inteniinents, anib 
especificació dels recursos escaients. 

2 - Els procediinents reguladors de les actuacions disciplinai-ies en primera 
instancia federativa es regiran per les nonnes rituals següents: 

a) Els jutges o arbitres exerciran la seva potestat disciplinai-ia pel que fa  a 
les regles de joc o de conducta esportiva durant e1 desenvoluparnent 
d'una prova, cursa o partit, de manera irnmediata. 

b) Els hrgans de primera instancia de Competició i Disciplina Esportiva, 
han d'enjudiciar i resoldre les qüestions disciplinkries de la seva 
respectiva competkncia mitjanpnt la tramitació d'un procediment 
ordiilari que s'establira en via reglamentkria, el qual s'hauri d'ajustar als 
criteris i les regles de la legislació general en materia sancionadora, 
respectant com a mínim, els principis informadors següents: Acord 
inicial amb l'especificació dels fets imputats, nomenament d'instructor i 
secretari i termini per a la proposició i practica de la prova, amb 
notificació fefaent a l'interessat. Proposta de resolució de l'instructor 
notificada a l'interessat perque aquest pugui presentar al legacions. 
Resolució h a 1  amb l'especificació dels recursos adients. 

En el suphsit d'haver-se produit incidhcies amb motiu o com a 
conseqükncia de la celebració d'una cursa, prova o partit que puguin ser 
qualifícades com a constitutives d'una infracció lleu o gseu contra l a  
conducta esportiva i necessitin d'un acord urgent dels comites disciplinaris, 
l'expedient preceptiu podrk ser tramitat mitjanqant un procediment 
extraordinan d'urgkncia que assegusi com a mínim la fase procedimental 
d'audikncia a l'interessat. A tal fi , s'entendra iniciat l'expedient des del 
moment en que aniba a coneixement de l'afectat l'acusació plantejada 
mítjanpnt el lliurament de l'acta oficial de l'encontre, prova o cursa o, si 
s'escau, de l'iuforme complementari annex a l'acta relatiu a la infi-acció 
imputada, els quals documents arbitrals tindran la consideració, en  
qualse~rol cas, de denúncia de part als efetes impulsors de la incoació d'ofíci 
de l'expedient ordinari o extraordinari. 

k t i c l e  806.- Les decisions acordades amb caire irrm~ediat per pa1-t dels 
jutges o arbitres durant el desenvolupament de l'esport, cursa o encontre, 
referides a - h & k a & m s  de les reg-les de l'esport i de la conducta esportiva 

.--, . . 
m.72 
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Contra els acords dictats en p~imeráinsthcia. pels 6rgans de Coinpetició i 
Disciplina Esportiva, es pot interposar, en el tennini de .h.es dies l d ~ i l s  
.següents a la. notificació de l'acte impugnat, recurs davant el Colnite 
d'Apel . lació. 

Els acords definitius adoptats en matgiia discipliilhzia esportiva. pels brgans 
competents dels clubs esportius afiliats a la Federacló Catalana. Esports 
d'1-Iivem, quan I'acord exhaureix la via associativa i en aquest s'hagi 
imqosat una sabció greu o nlolt greu, poden ésser reconeguts daxant e1 
Comitk d'Apel lació federatiu en el te~mini de q~linze dies hkbils comptats 
des del moment de la seva notificació. 

Contra els acords d e f ~ t i u s  dels brgans electorals dels clubs aiiliats la qud 
modalitat esportiva principal sigui esport d'hkern, en qualsevol de les seTies 
disciplines esportives, es pot interposar recurs davant el Comitk d'Apelació 
en el termini de tres dies hhbils següents a l'adopció dels mateixos. 

Article 816.- Els acords del Comitk d'Apel. lació exhaureixen la' via 
federativa i contra els mateixos és pot f6rmular recurs davant elCmnit6 
Catala de Disciplina Esportiva de la Generalitat, en el tennini de quinze . ' 

dies hkbils segiients a la notificació del'acord impugnat, sempre que es 
tracti d'una sanció qualificada com a greu o molt geu. 

Article 8%- Qualsevol altre acord societan adoptat en via federativa, el 
coneixament del qual no es trobi eqressament atriburt a la competencia 
dels .irgans jurisdiccionals federatius, pot ser impuguat davant l'autontat 

Coslselt Gat& 
de !'Espor% 
Registre dZEntitzts Esportii!es 
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Faig constar que aquesta fotocopia Registre d8En'li:ais Esport iv~rs 
reprodueix fideiment ¡'original, 

______l l.-m ---r==. 



ArticEe S%.- La refoima i modificació dels estatuts caldra que s'acordi en 
assemblea general, per una majoria qualificada dels 213 dels assistents amb 
dret a vot. En la convocatbria de l'assemblea s'haura d'indicar amb claretat 
els aiticles objecte de refosma o modificació, restant el nou lext proposat a 
disposició dels assembleistes en el domicili social de la Federació Catalana 
Esports d'Hivem, així com, en el de les seves Delegacions Territorials amb 
una ante1 lació mínima de quinze dies habils a la data de la celebració de 
I'acte assembleari. 

k t ic le  S&.- L'admissió o segregació d'una o més modalitats o disciplines 
esportives connexes o vinculades amb els esports d'hivem, caldra que 
s'acordi mitjangant assemblea general per la majoria qualificada dels 213 
dels vots dels assistents. En la convocatoria de l'acte assembleari 
s'assenjralarh la disponabilitat per als membres de l'assemblea, d'un informe 
sobre les cinrcunsthcies, motius i convenikncia de la proposta d'admissió o 
segregació plantejada el qual es trobarh al domicili de la Federació 
Catalana Esports dlHivern i a l  de les seves Delegacions Temtorials, amb 
una antel. lacio mínim d e ~ q u k z e d i e s  a la dáta de la celebració de  
ll.assemblea. 

Article S5&- La Federació Catalana Esports dlHivern, s1extin3.Uir& o es 
dissoldra per les causes següents: 

a) Per acord de l'assemblea general, convocada a l'efecte, adoptat per una 
majoria dels 213 dels niembres assistents arnb dret a vot, sempre que 
aquests representh la majoria dels menlbres de ple dret de l'assemblea. 

b) Per la revocació del seu reconeixenlent per resolució de l'abministració 
~ .. . 

c) Perla fi~sió o absorció amb altres ijdw&ms espoltives. 



Article 866.- Un cop acordada la dissolució, la propia assenlblea geilei-al 
i~omenai-i una comissió liquidadora, Ia quaI substituir& duran1 el teimini de 
liquidació a la junta directiva i tindr& plenes facultats per al complinlent de 
la seya tasca, realitzant I'ac~iu i abonant el passiu. El patriinoni resultant de 
la liquidació, en el seu cas, revertira a la col. lectiiiitat, i, a tal fi, es 
ilotifícari els resultats de la liquidació a l'administració esportiva de la 
Generalitat de Catalunya per tal que aquesta, doni als esmentats béns el 
destí que estuni més adient per al foment i desenvolupament de l'activitat 
esportiva. 

Queden derogats els estatuts de la Federació Catalana Esports dlHivem ñns 
ai-a vigents. 

ConsetE C;atzl2 
de 11Espor2 
Registre dlEnliiíi?s Espo!i/i:e~ _ . . . __.._i._C_.IY_.-a~, 

., a 
> . , c;, : ;;*:,:,-;8 &$y&.& . .<>< 

,:. { F"kqacaa ,--.., 



DADES REGISTRALS DE LA FEDERAC~Ó CATALANA ESPORTS D'HIVERN 
-.--, .A, 

Registre d'inscripció: Tom 1, Foli 717, núm. d'inscripció 1434 
Secció Tercera: Tom 1, Foii 6, núm. d'assentament: 12 

FAlG CONSTAR: 

Que el text d'aquests estatuts es correspon amb el te)? aprovat per acord de i'assemblea m d; 
generai extraordinaria de la federació de data 13/05/1995, amb les rnodificacions legals 
incorporades per acords de l'assemblea general federativa de dates 19/10/1996 i 27/06/1997, 
que va ser modificat per acord de l'assemblea general extraordinaria de data 17/10/1997, els 
quais van ser ratificats administrativament rnitjangant Resolució del secretari general de I'Espori 
de data 10/02l1996. 

Que en aquest text s'incorporeii les modificacions aprovades per acords de l'assemblea 
general federativa de dates 1611011998 i 14/05/1999; modificacions que es concreten en els 
articles 1 (punt 1, paragraf l ) ,  14 (-inclbs nou- amb la corresponent nova numeració deis 
articles posteriors), i, 16 -abans 15- (paragraf 2, apartat c -incibs nou-), com també, en la 
inclusió d'una novadisciplina esportiva que comporia la modificació parcial de I'article 1 (punt 2, 
apartat 0, punt 4 -incios nou-), les quals han estat ratificades administrativament mitjangant 
Resolució del secretari general de I'Espori de data 20/12/2000. 

Que en aquest text s'incorporen, també, les rnodificacions aprovades per acords de 
I'assemblea general federativa de dates 17/11/2000, 18/06/2002, 26/04/2003, 09/12f2003, 
modificacions que es concreten en eis articles 6 (punf i), 16 (paragraf 2, apartat c, paragraf I ) ,  
36 (paragraf i), 26 (paragraf 4), 32 (paragraf 1, apariat b), 34 (per coherencia amb modificació 
article 32), 41, 78 (paragraf 1, apartat b; i, paragraf 1, apariat c), i 83, les quais han estar 
ratficades administrativament mitjangant Resolució de¡ secretari general de I'Esport de data 
20/09/2004. 

Que el present text refós deis estatuts de la Federació Cataiana esports d'Hivern ha estat 
ratificat per Resolució del secretari general de I'Espori de data 20/09/2004. 

Que aquesta norma estatutaria consta de361üils; mecanografiats a una sola cara, numerats de 

~. 
1'1 al 35, constant I'últim, o sigui, el 36 cense número, estructurats en 86 articles, numerats 

corielativament, i u n a  disposició final obligatbria, els quals c'adeqüen a l e s  prescripcions 
establertes al Decret 7071994, de 22 de mar& pei quai es regulen les federacions esportives 
catalanes, i deroguen quaisevol altra disposició estatutaria anterior. 

m ~?y$Ii:& 
Ana M. Jaiie i Figuera A I... ~q!un!!z 

Gap de la Secció de registre i assessorament 
-m..-..ir?.zrz.7%:: ~ir,:i?rmwr, - 

juridic d'entitats esportives (e.f.) 
- 
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$aiEaIaI Faig constar que, segons acord adoptat per I'Assemblea General ordinaria de la 
>e Federació Catalana Esports d2Hivern, realitzada en data 19 de desembre de 2005, el 

qual ha estat ratilicat per la Resolució del secretari general de I'Esport de dala 13 de 'Entitats kport i  
hvembre  de 2006, el contingut dels articles 5, 30 -paragraf 2-, 31 -suprimit-, i 52 - 

11 
nl,s 

paragraf 2- dels presents estatuts queda modificat, essenl el seu redactat de la forma 
,,>- 
--m ktgrai següent: 

"Article 5e.- La Federació Catalana Esports d'Hivern, té el seu domiciii a Barcelona, c. 
Balmes, 191, 5e. l a .  El canvi de domiciii requerira que s'acordi en Assembiea General, 
per una majoria qualificada dels 213 dels assistents amb dret a vot." 

Article 30e.- 
(paragraf 2) "La Comissió Permanent estara integrada pel president, eis vice-presidents, 
el tresorer, el secretari." 

Article 31e.- 
-suprimit- "'sense continguf': 

Article 52.- 
(paragraf 2) "No seran adrnesos els vots per correu ni per delegació. La representació 
quan no l'assumeixi el president de I'entitat recaura en la persona que estatutariament el 
substitueixi, sempre que qui ocupi el carrec representatlu coristi registrat durant el 
mandat en vigor en el Registre d'entitats esportives del Conseli Catala de I'Esport. En 
cas de que manqui i'esmentada inscripció registra] o que no es trobi en vigor el mandat 
corresponent, la condició de president o presidenta o de fa persona que el o la 
substitueixl estatutariament, caldra acreditar-la mitjancant instrument notarial." 

La cap de la Secció de Registre I Assessorament - 

Jurídic d'~ntitats'~\s~ortives 

Anna M. Jaile 

Esplugues de 

titats Esporiivef 

i Figuera 

Llobregat, 27 de novembre de 2006 
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Resolució de ratihació i inscripció de a modificacit pir?9;&rt$J3ie2p#s $,/pgat esportiva 
denominada Federació Catalana Esports d'Hivern al ~e~isC&lq.~ntit?$ & b i&S"I;e' eneralitat de 6.31 .,i,!!~~il D i c , i l  CC? i tS Ci 
Catalunya. ,__-._ ..I,_-.l M~-.---.----.,,--- 
Fets 

1. En data 6 de setembre de 2006, I'entitat esportiva denominada Federació Catalana Esports 
d'Hivern, inscrita al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 1434, 
ha presentat en aquest Consell Catala de I'Esport la documentació mitjancant la qual acredita la 
modificació parcial dels seus estatuts, com també, soHicita la seva ratificació administrativa i la 
inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 
2. La modificació parcial dels estatuts de la Federació Catalana Esports d7Hivern es concreta en els 
articles 5, 30 -paragraf 2-, 31 -suprimit-, i 52 - paragraf 2-, la qual ha estat aprovada per acord de 
I'assemblea general extraordinaria federativa realitzada en data 19 de desembre de 2005. 
3. La Secció de Registre i Assessorament Juridic d3Ent1tats Esportives ha proposat la ratificació i 
inscripció registra1 de la modificació parcial dels estatuts de la federació esportiva esmentada. 

Fonaments de dret 

1. El contingut de la modificació parcial estatutaria aprovada respecte dels articles 5, 30, 31, i 52 
s'adequa a les prescripcions previstes al Decret 7011994, de 22 de marc, pel qual es regulen les 
federacions esportives catalanes, com tambe, al que disposa el Decret legislatiu 112000, d e  31 de 
juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de I'esport. 
2. D'acord amb el que disposa I'article 4.2, apartat g, del Decret 3512001, de 23 de gener, sobre els 
brgans rectors i el funcionament del Consell Catala de I'Esport, el Comite Executiu del Consell Catala 
de I'Esport en reunió realiizada en data 31 d'octubre de 2006 va informar favorablement respecte de 
la modificació parcial i dels estatuts de la Federació Catalana Esports d'Hivern. 
3. Segons el previst a I'article 27.2, apartat c, de la Llei de I'esport, aprovada pei Decret legislatiu 
112000, de 31 de juliol, i el que preveu I'article 20, apartat c, del Decret 7011994, de 22 de.marG, 
abans citat, els estatuts d'una federació esportiva catalana i les seves modificacions son objecte 
d'inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya. 
4. L'article 2, punt 2, apartat g, del Decret 3512001, de 23 de gener, sobre els organs rectors i el 
funcionament del Consell Catala de I'Esport, confereix al president d'aquest organisme la 
competencia d'autoritzar la ratificació i inscripció dels estatuts de les federacions esportives catalanes 
al Registre d'entitats esportives. 

Per tant, resolc: 

1. Ratificar la modificació parcial dels estatuts de I'entitat esportiva denominada Federació Catalana 
Esports d'Hivern, aprovada per acord de I'assemblea general extraordinaria de la dita entitat, 
realitzada en data 19 de desembre de 2005, respecte dels articles 5, 30 -paragraf 2-, 31 -suprlmit-, i 
52 - paragraf 2-, de la forma literal que segueix: 

"Article 5e.- La Federació Catalana Esports d'Hivern, té el seu domicili a Barcelona, c. 
Balmes, 191, 56. l a .  El canvi de domicili requeriri que s'acordi en Assemblea General, 
per una majoria qualificada dels 213 dels assistents amb dret a vot." 

Article 30&.- 
(paragraf 2) "La Comissió Permanent estari integrada pel president, els vice-presidents, 
el tresorer, el secretari." 

Article 31&- Consell CataEi 
-suprimit- "sense continguf". da l'lcsport 

Registre dlEntitats Esportives 
. .-.- 

Article 52.- 
(pardgraf 2) "No seran admesos els vots per corr&fat$i p%r,df&ga&&La representació 
auan no I'assurneixi e l  president de I'entitat recaura en la drsona e estatutiriament ei , 

Generalitat 
de Catalunya 

r que aqdesia foiocb~ia 



Consell Cataba 
de I'Esport 

al?\> .l ~C l rT .  fl m -- 
substitueixi, sempre que qui  ocupi el c i r rec repr&&&$@$ v¡$,e&c$&$urant e l  
mandat en vigor en el  Registre d'enitats esportives QL;~?,9sllcs$&3dii$moh En r a s  
de que manqui I'esmentada inscripció r e g i ~ r . a . l - ~ ~ e ~ ~ ~ ~ @ - f f i ~ r ~ ~ b i ~ n ~ ~ . ~ i g ~ ~ r ~ e l a a n d a t  
corresponent, la condició de president o presidenta o de la persona que el  o la  
substitueixi estatutariament, caldra acreditar-la mitjangant instrument notarial." 

2. Aprovar la inscripció al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya de ia 
modificació parciai dels estatuts de la Federacib Catalana Esports dJHiverii. 

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs d'alcada davant el conseller de la Presidencia de la 
Generalitat de Catalunya, en el termini d'un mes des del dia segiient a la seva notificació, segons 
estableixen els articles 114 i 115 de la Llei 3011992, de 26 de novembre, de regim juridic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Espiugues de Llobregat, 13 de novembre de 2006 

El president del Consell Catala de I'Espori 

Consell Catala 
d e  I'Esport 
Registre dlEntitats Esportives 

Faig const-. ,-.. , .YY=.L.= ~VLOCOP 

reproduelx fidelment I1oriqinPi 

Generalitat 
de Catalunya 


