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FEDERACIÓ CATALANA ESPORTS D´HIVERN 

 
E S T A T U T S 

 
TÍTOL  PRIMER 

Disposicions  Generals 
 

                        CAPÍTOL   I  : Règim jurídic, àmbit, finalitats i domicili social. 
 
Article  1r. 
1.- La FEDERACIÓ  CATALANA ESPORTS D´HIVERN  és una entitat privada d´utilitat pública i 
d´interès cívic i social, constituïda per associacions, agrupacions i clubs  esportius i també  per 
esportistes , jutges-àrbitres - delegats tècnics  i tècnics esportius  o entrenadors , que es 
dediquen o participen a l´exercici dels esports d´hivern, en les següents  modalitats : 
 
          A -  ESPORTS   DE  NEU  
   B -  ESPORTS  DE GEL 
   C -  ESPORTS  DE TRINEU  
 
Amb  l´objecte  de promocionar, organitzar, gestionar i coordinar la seva pràctica dins l´àmbit 
de  Catalunya, sense afany de lucre. 
 
2.- Aquestes modalitats comprenen les següents disciplines :  
 
   A -  ESPORTS  DE NEU  

          1.- Esquí  Alpí  
2.- Esquí  Artístic (Freestyle) 

                      3.- Esquí de Fons  
           4.- Salts d´Esquí  
           5.- Surf  de Neu (Snowboard) 
           6.- Telemark 
 
   B -  ESPORTS  DE  GEL  
             1.- Hoquei  Gel  
           2.- Patinatge Artístic sobre Gel 

    3.- Patinatge  de Velocitat  sobre Gel  
                     4.-  Curling 

 
   C - ESPORTS  DE  TRINEU  
           1.- Bobs 
           2.- Luge  
           3.- Trineu amb Gossos 
 
      
Article  2n.- La Federació Catalana Esport d´Hivern, té  personalitat jurídica pròpia i plena 
capacitat d´obrar per al compliment de llurs fins, i es regeix per la Llei 8/1988 de 7 d´abril de 
l´Esport  de Catalunya,  pel  Decret 70/ 1994 de 22 de març, pels presents Estatuts, pels 
Reglaments específics i pels acords vàlidament adoptats pels  òrgans federatius competents.  
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Article  3r.- La Federació Catalana Esports d´Hivern, als  efectes de llur participació en 
l´activitat esportiva de caràcter oficial d´àmbit estatal, forma part de la "Real Federación 
Española Deportes de Invierno" i dels organismes internacionals. 
 
 
Article 4t.- La Federació Catalana Esports d´Hivern , ostenta  la representació  única i 
exclusiva  a Catalunya de la "Real Federación Española Deportes de Invierno", quines normes i 
reglaments  només seran d´aplicació en màteria  disciplinària  i competitiva en aquells supòsits 
en els  que aquesta Federació i les entitats afiliades actuïn  ens competicions  oficials d´àmbit 
estatal.  
 
 
Article 5è.- La  Federació Catalana Esports d´Hivern,  té el seu domicili a Barcelona , c/ 
Balmes 191, 5è 1ª . El canvi de domicili requerirà que s´acordi en Assemblea  General, per una 
majoria qualificada  dels 2/3 dels assistents amb dret a vot. 
 
 
Article 6è.- El català és  la llengua oficial de la Federació Catalana Esports  d´Hivern. 
 
Article 7è.- Correspón a la Federació  Catalana Esports d´Hivern, les funcions  següents : 
a) La planificació,  promoció,  direcció,  regulació,  coordinació organització i tutela de les  

activitats pròpies  de les actuals disciplines d´esports d´hivern  realitzades a Catalunya, així 
com, de totes aqueixes altres relacionades amb els  esports d´hivern que puguin practicar-
se en el futur i que siguin assumides per la Federació Catalana Esports d´Hivern. 

 
b) La qualificació   de les competicions esportives  oficials de Catalunya celebrades en l´àmbit 

territorial català. 
 
c) Organitzar  o  tutelar  les  competicions  de  caràcter  internacional o  interautonòmic que  

se celebrin a Catalunya. 
 
 

d) La formación  específica  dels  tècnics  de  l´esport  de  les seves  disciplines d´acord amb 
l´Escola Catalana de la Secretaria General de l´Esport. 

 
e) La  prevenció,  control  i sanció de  l´ús  de  substàncies  i  grups  farmacològics prohibits  i  

mètodes  no  admesos  en  l´esport,  en col.laboració  amb  els òrgans competents de la  
Generalitat. 

  
f) Exercir la  potestat  competitiva  disciplinària  sobre  aquelles  persones físiques i/o 

jurídiques que configuren l´ens  federatiu. 
 
g) Promoure  el foment  i  organització  de competicions  i altres   activitats   esportives entre  

les comunitats  autònomes o amb països  de l´àmbit internacional , tenint  cura  de l´elecció  
dels esportistes i tècnics  que han de formar part de les  seleccions   catalanes  de les 
respectives disciplines esportives , així com, de la seva preparació. 

 
h) Impulsar, planificar i controlar en coordinació amb la Secretaria General de l´Esport l´esport 

d´èlite i d´alt nivell, vetllant  per a la formació integral  i el  millorament esportiu continuat  
dels  esportistes. 

  
i) Actuar  en coordinació  i  col.laboració plenes  amb la " Real  Federación  Española 

Deportes de Invierno" en l´organització o tutela  de les competicions  i activitats oficials 
d´àmbit estatal  i internacional que se celebrin en el territori de  Catalunya. 
 

j) Lliurar les llicències  esportives   per  poder  participar en  activitats o competicions oficials 
dins  l´àmbit   territorial  de  Catalunya,  les  quals  també habiliten  per intervenir en les 
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activitats o competicions  d´àmbit  estatal amb l´observança dels  requisits  legalment 
establerts.   

 
k) Vetllar  pel compliment  i interpretació correctes  de  les reglamentacions  i normes 

tècniques  vigents  reguladores  de  les  característiques  de  les  instal.lacions, elements 
esportius i altres  qüestions  que afectin a les  competicions  federades. 

           
l) Sotmetre a tràmit   de la  Secretaria General de l´Esport la incorporació d´una  disciplina  o 

especialitat  esportiva. 
         
m) Crear escoles per a la  formació  dels  tècnics entrenadors, àrbitres, jutges i altres, i/o 

comitès  tècnics  que els agrupin, i també òrgans específics per als  clubs amb esportistes  
professionals. 
 
                                             

n) I en general, disposar  el  que  convingui  per  a  la  millora  del  desenvolupament  i 
pràctica  de les disciplines  esportives contemplades.            

 
 

CAPITOL II :  Membres federats : Drets i deures. Adquisició i pèrdua  de la condició. 
Llicències. 
 
Article  8è.- 
 
1.- Són membres afiliats a la Federació Catalana Esports d´Hivern, els  clubs  o  associacions  
esportius  inscrits  en el  registre d´entitats esportives de la  Generalitat  que practiquin activitats 
d´esports  d´hivern, que disposin d´alguna llicència de competició actives en alguna  de les  
disciplines , i que , acceptant els presents estatuts, sol.licitin llur afiliació  i siguin  admesos per 
acord 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 tràmit d´inscripció  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 màxim d´un any , a 
comptar des del moment de la seva admissió, haver acomplit  amb tots els  requisits necessaris 
per poder ser considerats membres afiliats , en cas  contrari perdran la seva condició 
d´adherits. En el supòsit d´assolir , dins del termini esmentat,  la qualificació de membres 
afiliats, el temps transcorregut  com adherits els serà computat  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 constituïdes, que trobant-se adscrites al Registre d´Entitats Esportives  
de la Generalitat , hagin  sol.licitat la seva incorporació federativa i siguin admeses per la Junta 
Directiva. 
 
Article  9è.- Per tal de poder-se formalitzar l´afiliació  a la Federació Catalana Esports d´Hivern, 
el club o associació esportiu sol·licitant , haurà de presentar, juntament amb la  petició 
corresponent , una còpia  dels estatuts de l´entitat,  el document  oficial acreditatiu  de trobar-se  
inscrit en el Registre d´Entitats Esportives  de la Generalitat  i una  relació dels membres del 
seu òrgan  directiu amb les dades personals  de cadascun  d´ells.  
 
Per  poder accidir al  títol d´adhesió  a la Federació Catalana Esports d´Hivern, els clubs o 
associacions  esportius regulats al número 2  de l´arti- 
cle anterior, hauran d´acompanyar a la instància  de sol.licitud, una certificació del Registre 
d´Entitats  Esportives de la Generalitat que justifiqui que la pètició d´inscripció registral de 
l´entitat  es troba en tràmit resolutori  administratiu. Un cop inscrit en l´esmentat  registre públic, 
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l´entitat  interessada haurà  d´aportar al  seu  expedient  federatiu, els estatuts registrals i la 
relació de membres del seu òrgan  directiu amb  expressió de les dades personals.  
 
Les seccions  esportives  de les entitats de caire no esportiu  previstes en el número 3  de 
l´article anterior, hauran d´aportar, juntament amb  la sol.licitud d´adhesió  a la  Federació 
Catalana  Esports d´Hivern , el document oficial  administratiu que acrediti  l´adscripció  de la 
dita secció al Registre d´Entitats  Esportives, una còpia  del reglament  de funcionament  de la 
secció i una relació  amb les dades personals  dels  responsables de la secció o àrea esportiva.  
 
En qualsevol cas, la Federació Catalana Esports d´Hivern  resoldrà en el temini màxim  de tres 
mesos, la petició formulada, amb  efectes del dia de la presentació de la sol.licitud.  
 
Article 10è.- La pèrdua  de  la condició de membre afiliat  o adherit a la Federació Catalana 
Esports d´Hivern  es produirà en els casos següents : 
 
a) Per voluntat  de l´interessat 
 
b) Per revocació del seu reconeixement  legal  per part de l´autoritat  administrativa 

competent . 
 
c) Per resolució judicial. 
 
d) Per acord sancionador com a conseqüència de la comissió d'una falta molt greu, prèvia 

incoació del preceptiu expedient disciplinari. 
  
e) Per qualsevol altra causa prevista a l´ordenament  jurídic vigent. 
 
Article 11è.-  Els  membres afiliats tenen els drets  següents :    
 
a) Participar  amb  veu  i  vot  a  les  assemblees  generals  federatives  que  se  celebrin 

sempre que reuneixin els requisits previstos  en el presents estatuts per ésser considerats 
membres de ple dret de l´òrgan  assembleari. 

 
b) Beneficiar-se de les prestacions o serveis que la Federació acordi proveir per als seus 

membres. 
c) Exigir  que l´actuació  dels òrgans federatius s´ajusti a l´establert als presents estatuts i a la 

normativa  legal vigent. 
 
d) Participar en totes les activitats competitives organitzades per la Federació, d´acord amb la 

normativa  reglamentària d´aplicació.    
 
e) Tenir  la  consideració  d´electors  en  qualsevol procés de sufragi  que se celebri per elegir 

els components dels òrgans de govern  i representació, en les condicions  establertes  en 
els  presents  estatuts. 

 
f) Separar-se lliurament  de la  Federació. 
 
g) Conèixer les activitats federatives, a ésser informats de les decisions adoptades pels 

Òrgans corresponents i examinar la documentació oficial  de la Federació. 
 
h) Gaudir en igualtat de condicions  de qualsevol  actuació  o activitat promoguda  per  l´ens  

federatiu. 
 
2.- Els  membres adherits tenen els  mateixos  drets que els membres afiliats però no tindran 
dret a vot en les assemblees generals, ni la consideració d´electors  en els procesos  de 
sufragi. 
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Article  12è.-  Són obligacions dels membres afiliats  i adherits :  
 
a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació Catalana Esports 

d´Hivern, mitjançant les aportacions  ordinàries  o extraordinàries que s´acordin  
vàlidament pels  òrgans de govern i administració de la Federació, en l´àmbit  de les seves 
competències . 

 
b) Acomplir  amb  els  estatuts  i  reglaments  federatius  i  els  acords  dels  òrgans  de 

representació, de govern i jurisdiccionals adoptats  vàlidament  en l´àmbit  competèncial  
respectiu. 

 
c) Col.laborar amb el  compliment de les activitats federatives, tant esportives  com de 

participació en els òrgans directius tècnics o consultius, quan procedeixi. 
 
d) Contribuir als fins específics de la Federació. 
 
e) Notificar a la Federació i a l´administració  esportiva  de  la  Generalitat   de Catalunya,  

qualsevol  modificació que pugui produir-se  en relació a les dades registrals  inicialment   
facilitades i,  en  tot  cas,  respecte  al domicili  social i a la composició  de Junta Directiva o 
responsable de la secció esportiva.  

 
 
Article  13è.- Per poder participar en competicions  o proves federades  o homologades  
d´àmbit  territorial català , tots els esportistes , tècnics i àrbitres  o jutges, hauran de disposar  
d´una llicència  federativa  expedida per la  Federació Catalana Esports d´Hivern , segons els 
requisits i condicions  legalment establertes . Aquest document  permetrà al seu  titular la 
participació en competicions  o proves oficials  de caire estatal, sempre que estiguin legalment  
habilitades  a aquest efecte. 
 
 
 
    
    TÍTOL  SEGON  
     
 

ESTRUCTURA ORGÀNICA:  ÒRGANS DE GOVERN  I 
REPRESENTACIÓ, 

ÒRGANS  D´ADMINISTRACIÓ  I GESTIÓ, ÒRGANS  TÈCNICS  I  COL·LABORADORS.  
ORGANITZACIÓ TERRITORIAL. 

 
 
CAPÍTOL  I  :   Estaments  
 
Article  14è.- Els  estaments  en els quals  estan agrupades les persones físiques , amb la 
corresponent llicència  federativa, constituents de la federació són el d´esportistes, el de jutges-
àrbitres- delegats tècnics, i el de tècnics esportius o entrenadors, els quals  seran membres de 
l´assemblea general mitjançant  el sistema de representació que es preveu  a l´article 16è, 
paràgraf  2n,  apartat c) d´aquests estatuts 
 
 
CAPÍTOL  II : Òrgans de govern  i  Representació. 
 
Article 15è.- Són òrgans de govern i representació de la Federació Catalana Esports d´Hivern , 
l ´Assemblea General i la Junta Directiva. 
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Secció I : L´Assemblea General 
 
Article 16è.-  L´Assemblea   General   és   l´òrgan   superior  de   govern  i  representació  de la 
Federació Catalana Esports d´Hivern, constituïda amb criteris de representació democràtica  i 
els seus acords són  vinculants  per la junta  directiva federativa  i per a tots els  membres 
federats i adherits. 
 
La seva composició és la següent :  
 
a) El president de la Junta Directiva de la Federació Catalana Esports d´Hivern. 
 
b) Els presidents  o representants acreditats dels clubs o associacions esportius afiliats, 

sempre que les entitats a les quals  representin tinguin una antiguitat d´afiliació mínima 
d´un  any. La representació podrà  atorgar-se a  qualsevol soci de l´entitat representada. 

 
c) Un  representant  per  cadascun  dels  tres  estaments  previstos  en  l´article  14è, 

corresponent a cadascuna  de les disciplines esportives assumides en l´article 1.2 per 
aquesta Federació. 
El mandat dels representants  dels estaments serà de  quatre  anys  i la seva elecció es 
durà a terme entre els membres que integrin cadascun  dels estaments  mitjançant sufragi 
lliure, directe, igual i secret, amb un procediment  electoral , que serà analògic al previs 
estatutàriament  per proveir els càrrecs electes de la Junta Directiva de la Federació, i que  
es desenvoluparà per  reglament aprovat per assemblea. 
Tindran la consideració d´esportistes, de jutges-àrbitres- delegats tècnics, i de tècnics 
esportius o entrenadors, als efectes del  previst al  paràgraf anterior, aquelles persones 
majors d´edat que , en possessió  de la llicència preceptiva, hagin participat en una 
competició o prova, com a mínim, del calendari oficial de la Federació durant la temporada 
anterior. 

 
 
Article l7è.- Tots els membres de l´Assemblea General  tenen un vot. Així mateix , les  entitats  
esportives afiliades que tinguin, durant la temporada que es celebri l´acte assembleari, més de 
quinze Targeneus i/o Targetes de Federat, o bé més de tres Targetes de Federat actives 
(Llicències) o tinguin  inscrites proves  en el calendari de la RFEDI  o  de la FCEH, se´ls 
aplicarà el següent :  
 
a)    Per la  suma de la Targeneu i la Targeta de Federat : 
 Un vot per cada quinze o fracció. Per al còmput   dels vots no seran tingudes en compte les 

primeres quinze Targeneus i/o Targetes de Federat.  
 
b)  Per Targetes de Federat actives ( Llicències ): 
 
 Un vot per cada tres. Per al còmput dels vots no seran tingudes en compte  les tres 

primeres  Targetes de Federat actives ( llicències). 
 
c) Per activitats  : 
 
 Vuit  vots  per cada prova  alpina i de fons, inscrita al calendari de la  RFEDI , d´infantils, 

juvenils o sèniors. 
 Un vot  per  cada partit oficial  d´Hoquei Gel , jugat a casa. 
 Quatre vots  per totes les altres proves  oficials inscrites al calendari de la FCEH, de 

qualsevol  modalitat . El calendari  de la FCEH, serà  adjudicat  per una Comissió , 
nomenada per la Junta Directiva.   
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d) Aquest còmput només s´aplicarà  als clubs que estiguin al corrent de  pagament . Els 

demés clubs  només tindran un sol vot. S´enten que un club no està al corrent  de 
pagament quan  degui a la FCEH  un import  igual o superior  a una quota federativa anual, 
amb data  d´un mes  d´antelació a la celebració de l´Assemblea. 

 
e) Cap club  o entitat podrà tenir un nombre 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 còmput dels vots dels apartats a,b, i  c, a que cada club o entitat 

pugui  tenir més d´un  20% del total  de vots en cada apartat. 
 
 
Article l8è.-  L´esmentada  gradació no tindrà efecte en el supòsit  d´emissió  de vot per a les  
eleccions de la Junta Directiva, ni pel vot de censura, en el quals  actes  tots  els  membres  
assistents  hi tindran  per igual un vot . 
 
 
Article  19è.- Els membres de la  Junta  Directiva , excepte el president , els presidents o 
representants  acreditats dels membres adherits  de la Federació Catalana Esports d´Hivern, 
podran assistir  a les Assemblees Generals  amb dret a  veu però no a vot.  
 
 
Article 20è.- Són competències de  l´Assemblea General : 
 
 
             
a) Aprovar  l´informe  o memòria  de  les  activitats  de  l´exercici vençut que haurà de 

presentar la  Junta Directiva. 
 
b) Aprovar la  liquidació de l´exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte  

de resultats , així com , el pressupost  per a l´exercici econòmic següent . 
 
c) Aprovar  el  pla general d´actuació anual , els programes  i les activitats esportives i els 

seus  objectius. 
 
d) Aprovar la convocatòria  d´eleccions  per als càrrecs de representació , així com el 

reglament  i calendari electoral  i elegir els  membres  de la Junta Electoral. 
 
e) Elegir els membres que han de formar part de la Junta Directiva i  ratificar els 

nomenaments provisionals a que fa referència l´article 58 dels presents  estatuts. 
 
f) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l´Assemblea. 
  
g) Resoldre  les  propostes  que  els  membres  afiliats vulguin presentar a l´Assemblea, 

sempre que  sigui  per escrit i es presentin  com a mínim  amb un termini de quinze dies 
abans de la  celebració de la mateixa .   

h) Aprovar qualsevol modificació o reforma  dels estatuts. 
 
i) Aprovació del vot de  censura. 
 
j) Fixació de la quantia  de les quotes d´afiliació i adhesió , ordinàries  o d´entrada, i de les 

llicències  dels esportistes , llevat  que la modificació  tingui  únicament  la finalitat de 
restablir  el seu valor amb l´aplicació màxima  del  percentantge de variació de l´índex 
general de preus al consum  resultant  des de l´última  modificació. 

 
k) Establiment de quotes extraordinàries  o derrames. 
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l) Aprovar l´adquisició , venda o gravamen  dels bens o prendre diners a préstec, el valor 

dels quals excedeixi del 25% del pressupost anual de l´exercici. 
 
m) Aprovar els reglaments de règim disciplinari  i de competició. 
 
n) Aprovar la incorporació o segregació  d´alguna altra disciplina esportiva. 

               
o) Aprovar la fusió o absorció amb , o per, una altra federació.  
 
p) Aprovar la dissolució de la  Federació. 
 
Article  21è.-  Les Assemblees Generals poden ser ordinàries  o extraordinàries. 
 
És  ordinària  l ´Assemblea que preceptivament  s´ha de celebrar una vegada l´any, dins  els sis 
mesos  naturals  a la finalització de l´exercici, per decidir sobre qualsevol matèria de la seva 
competència  però, com a mínim  sobre les que s´esmenten als apartats a) b) i c) de l´article  
anterior.  
 
Són extraordinàries totes les altres Assemblees Generals que es convoquin  en el curs de 
l´exercici. 
 
Article 22è.-  La convocatòria  de l´Assemblea , s´haurà de realitzar per acord de la Junta 
Directiva, a iniciativa del president, de la Junta Directiva, o a petició dels membres  afiliats que  
representin  un nombre  no inferior  al 15% del total de membres de l´Assemblea. En aquest 
últim cas, des de la data que la Junta Directiva rebi la sol.licitud i la convocatòria, no poden 
passar més de 30 dies. 
 
Entre la convocatòria de l´Assemblea i la seva celebració, han de transcòrrer com a mínim  30 
dies naturals, excepte en les Assemblees que convoquin processos electorals, en els quals  
haurà  d´atenir-se a allò que es disposa als  articles dels  presents estatuts que regulen el 
procés  electoral. 
 
Les convocatòries es realitzaran mitjançant  escrit dirigit a cadascun dels  membres  i hauran 
d´indicar la data, l´hora i el lloc de celebració de l´assemblea i l´ordre del dia , i  s´anunciaran  
com a mínim  en una publicació diaria d´àmbit català.  
 
La  informació  sobre les matèries objecte  de l´Assemblea, s´enviarà per escrit als  membres  
assembleistes amb  15 dies naturals d´antelació a l´Assemblea.  
 
Article  23è.-  Les Assemblees Generals restaran vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria quan  concòrrin la majoria dels  seus membres. En segona convocatòria, 
l´assemblea estarà vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre d´assistents.  
 
La  convocatòria de les Assemblees ha de fixar que entre la primera i la segona convocatòria  
han de transcòrrer  30 minuts. 
 
                     
 
Article 24è.- Els acords de les Assemblees s´han d´adoptar per majoria dels vots presents  en 
el moment  de la votació, amb excepció d´aquells acords  en els quals  els presents estatuts 
hagin previst una majoria  qualificada.     
 
Article 25è.- L´Assemblea  General estarà presidida per una mesa integrada pel president i els 
altres  components  de la Junta Directiva  de la Federació. Ha d´actuar com a secretari de 
l´Assemblea el secretari  de la Federació o qui el substitueixi, el qual ha d´estendre l´acta  
corresponent.  
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El president o aquell que el substitueixi ha de dirigir els debats, concedir  o retirar les paraules, 
fixar  els torns màxims  d´intervenció, ordenar les votacions  i disposar el que convingui  per al 
bon ordre de la reunió.  Si es produexen circumstàncies  que alterin de manera greu  l´ordre  i 
facin  impossible la celebració o continuitat de l´assemblea, qui la presideix, la  podrà 
suspendre. En aquest cas s´haurà de preveure  i comunicar a l´Assemblea General  la data de 
continuació , que es realitzarà en un termini no superior a  15 dies. 
 
L´acta la pot aprovar  la mateixa Assemblea General o per delegació  els interventors que, en 
nombre de 3,  hagi designat  la mateixa assemblea, en un termini màxim de  30 dies , els quals 
han de subscriure l´acta  juntament  amb el president  i el secretari, de la qual s´informarà als 
membres  de l´Assemblea i s´enviarà còpia a la Secretaria  General de l´Esport, en un termini 
màxim de tres mesos  des de la data de l´aprovació. 
 
 
Secció  II   : La  Junta Directiva .   
 
Article  26è.- La Junta Directiva és l´òrgan de gestió i govern  de la Federació Catalana 
Esports d´Hivern  que té la funció  de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la 
mateixa i gestionar el seu funcionament d´acord  amb els presents  estatuts, l´objecte social i 
els acords  vàlidament adoptats  per l´ Assemblea General. 
 
Són especialment  competència de la Junta Directiva, l´admissió de membres afiliats o adherits, 
la convocatòria de les assemblees generals  i la presentació  a l´assemblea general ordinària , 
en finalitzar l´exercici econòmic, de l´informe o memòria de les activitats realitzades , de la 
liquidació de l´exercici vençut amb el balanç i el compte de resultats , i del pressupost  i el pla 
general  d´actuació anual  per a l´exercici següent , així  com, fixar les quotes  d´afiliació i 
adhesió , ordinàries  o d´entrada i de les llicències dels esportistes i tècnics  quan la modificació  
tingui únicament  la finalitat  de restablir el seu valor amb l´aplicació del percentatge de variació  
de l´index general de preus al consum  resultant  des de l´última  variació.  
 
Article 27è.-  La Junta Directiva estarà integrada per un nombre màxim de 24 membres. 

 
La Junta Directiva es compondrà d´un president, el qual ho serà de la Federació Catalana 
Esports d´Hivern, de 5 vice-presidents , d´un tresorer , d´un secretari,  i de 16 vocals . Tots els 
càrrecs són honorífics. Tanmateix  en determinats supòsits de caràcter  extraordinari  es pot 
establir una compensació econòmica justificada a favor d´algun dels  membres  de la junta 
directiva , que ha de ser expressament  acordada per l´assemblea  general , i constar  de 
manera diferenciada al pressupost. 
 
En cap cas  la compensació  econòmica no podrà ser satisfeta amb càrrec a les subvencions 
públiques que rebi la federació. 
 
Article 28è.- El president té la representació legal de la Federació Catalana Esports d´Hivern i 
presideix els òrgans de govern de la mateixa.  
 
El vice-president 1r. substituirà al president en cas d´absència, vacant  o malaltia. 
 
Correspon  al secretari, estendre , amb el vist i plau del president, les actes de les reunions  de 
Junta Directiva i de l´Assemblea General, lliurar certificats, efectuar la convocatòria  de les 
esmentades reunions , portar el Llibre de Registre dels membres afiliats  i adherits  i el Llibre 
d´Actes i presentar a la  Junta Directiva les altes i baixes dels membres federats. 
 
El tresorer  s´encarregarà de dirigir la comptabilitat de la Federació i formalitzar els balanços i 
comptes d´ingressos i despeses dins els trenta dies següents  a la finalització  de l´exercici, 
complimentarà els llibres de comptabilitat  necessaris , controlarà els cobraments i pagaments  
que es realitzin , expedirà rebuts , disposant de forma mancomunada  amb el president, dels 
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fons econòmics i en general de totes aquelles qüestions  relacionades amb la comptabilitat, 
economia i hisenda de l´ens  federatiu.  
 
Els vocals , amb independència  de la  funció que els pugui correspondre per raó del càrrec que 
ocupin  en els òrgans tècnics o col.laboradors , realitzaran les tasques especialment  
encarregades per la Junta Directiva. 
 
 
Article 29è.- La convocatòria de les reunions  de la Junta Directiva és una  atribució del 
president . Com a mínim s´haurà de celebrar una reunió per   
 
 
trimestre. Els membres de la junta , en nombre d´un terç , també tenen la facultat de poder 
exigir la convocatòria que en  aquest cas s´ha de realitzar dins els  5  dies següents  a  la 
petició  i a la celebració de la reunió  en un termini no superior  a quinze dies de la petició. En 
cas que no es convoqui dins el termini , pot convocar la reunió el membre de la junta amb més 
edat dels  sol.licitants. 

 
Per constituir vàlidament  la Junta Directiva, cal  l´assistència  com a mínim  de la meitat  dels 
membres que la componen , prenent-se els acords per majoria simple dels presents . El vot del 
president serà  diriment en cas d´empat. Els membres  de la Junta Directiva  poden exigir  que 
quedi reflectit  a l´acta el vot  que  puguin emetre contra  una decisió o un acord amb  una breu 
explicació .  
 
Article 30è.-  En el si de la Junta Directiva es constituirà, si es considera oportú, un òrgan  
delegat  de la mateixa ,  anomenat  Comissió Permanent , la qual tindrà com a funció bàsica el 
control ordinari, el seguiment  de la gestió federativa i la resolució  dels assumptes de tràmit. 
 
La  Comissió  Permanent  estarà integrada  pel president , els vice-presidents, el tresorer , el 
secretari.  
 
Aquest òrgan es reunirà  cada cop que sigui necessri, prèvia convocatòria del  president de la  
federació, quedant  vàlidament constituït amb l´assistència  de la meitat dels seus membres, 
sempre que, entre els assistents, hi sigui el president o el vice-president 1r.  
 
CAPITOL  II :  Òrgans  d´administració i gestió 
 
Article 31è.- Sense contingut. 
 
CAPITOL  III : Òrgans tècnics  i col.laboradors.  
 
 
Article 32è.- Per al desenvolupament i execució  descentralitzada de les funcions tècniques  
assumides , la Federació Catalana Esports d´Hivern  disposarà dels següents Comitès Tècnics. 
 
a) Escola de Tècnics  
 
b) Comitè de Delegats Tècnics, Jutges i Cronometradors per cadascuna de les disciplines 

assumides per la Federació. 
 
c) Comitè de  Tècnics . 
 
d) Comitè Esportiu. 
 
A   més dels esmentats òrgans tècnics, la Junta Directiva de la Federació podrà  acordar la  
creació d´altres comissions o comitès de caire tècnic que estimi necessaris per coordinar i 
executar els acords vàlidament adoptats  per  l´esmentat òrgan directiu. 
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Article  33è.-  Els  òrgans  tècnics  constituïts seran presidits per un membre de la  Junta 
Directiva, nomenat per la mateixa junta. L´estructura organitzativa d´aquests  òrgans ,  com 
també les funcions  que se´ls hi atorguin  i les competències  que, si s´escau, se´ls puguin 
delegar , hauran d´aprovar-se  per la Junta Directiva  i ratificar-les  per acord de l´Assemblea 
General. 

 
Article 34è.-  Els respectius comitès de delegats tècnics , jutges i cronometradors, són òrgans  
tècnics depenents de la Junta Directiva de la Federació Catalana Esports d´Hivern que agrupen 
a tots els membres de l´organització arbitral  de cadascuna de les disciplines esportives, amb 
les funcions següents :  
 
a) Proposar a la  Junta  Directiva  federativa  els  criteris i  normativa  de qualificació, 

classificació i designació dels  delegats tècnics, jutges i cronometradors en les 
competicions  federades corresponents a la seva  disciplina. 

 
b) Arbitratge  i control específic del desenvolupament  de les competicions corresponents a la 

respectiva disciplina, incloses en el calendari oficial de la Federació, d´acord amb les 
normes establertes  reglamentàriament  per a cadascuna  d´elles. 

 
c) Complir i fer complir  les regles  de l´esport i , si s´escau , les normes reglamentàries 

establertes  per a les diferents  competicions de la seva disciplina , adoptant els acords 
pertinents a aquests  efectes. 

 
d) Vetllar per la formació i actualització permanent dels respectius membres, col.laborant  en 

cursos de reciclatge i portant a terme les proves adients per al seu manteniment físic i 
tècnic amb la finalitat d´aconseguir un nivell òptim de coneixements i  preparació.  

 
e) Establir les diferents categories o nivells que calguin, d´acord  amb la normativa aprovada 

per la Federació.  
 
f) I, aquelles altres funcions  que la Junta Directiva  cregui adient atorgar-lis . 
 
Article 35è.- 
1) L´Escola de Tècnics , és un òrgan tècnic col.laborador de la Federació Catalana Esports 

d´Hivern  constituït per experts de cadascun de les modalitats  corresponents, designats 
per la  Junta Directiva amb les funcions bàsiques següents :    

 
a) Responsabilitat de la formació i el reciclatge de l'estament tècnic de la Federació, que 

compren els tècnics d'esport, els àrbitres, els jutges, els tècnics de gestió i menteniment, 
els professors i d'altres especialitstes o similars. 

 
b) Aquells altres que la junta directiva de la Federació cregui oportú d'atorgar-li. 
 
2) El Comitè Esportiu és un òrgan tècnic col·laborador de la Federació       
    Catalana Esports d'Hivern, constituït per experts de cadascuna de les 
    modalitats  corresponents,  designats  per la  junta  directiva, amb les 
    següents funcions bàsiques: 
 
a) Proposar el programa d'activitats i competicions de la disciplina corresponent en les seves 

diferents categories. 
 
b) Estudiar els reglaments per a l'organització de les competicions, i proposar la modificació 

quan s'escaigui. 
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c) Assessorar la federació catalana i els seus òrgans en aquells aspectes que cregui oportú o 
sigui requerit. 

 
d) I, aquelles altres qüestions que la junta directiva cregui oportú encarregar-li. 
 
3) El Comitè de Tècnics és un òrgan tècnic col·laborador de la federació catalana de la qual 

depèn, que agrupa els tècnics d'esport, professors, entrenadors i altres tècnics o assimilats 
de la modalitat esportiva o les disciplines pròpies de la federació corresponent, amb les 
funcions següents: 

 
a) Vetllar sota la directriu i coordinació de l'escola de tècnics per la formació i actualització 

permanent de tots els seus membres. 
 
b) Contribuir al foment i la millora tècnica de la modalitat o les disciplines esportives de la 

federació, mitjançant la celebració de conferències, seminaris i jornades tècniques, així 
com també en la publicació d'estudis i treballs divulgatius. 

 
c) Proposar a la junta directiva de la federació qualsevol iniciativa que es consideri adequada 

per a la millora del nivell tècnic per a la pràctica de la modalitat, la disciplina o les 
especialitats esportives o el seu foment. 

 
d) Aquelles altres que la junta directiva de la federació cregui oportú d'atorgar-li. 

     
 
CAPÍTOL IV: Organització Territorial 
 
Article 36è.- La Federació Catalana Esports d'Hivern per al seu millor desenvolupament i 
gestió podrà ser organitzada en 4 delegacions territorials d'àmbit comarcal, per decisió de 
l'assemblea general, que són: 
 
   

DELEGACIÓ TERRITORIAL OCCIDENTAL: 
Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Baix Ebre, Garrigues, Montsià,  
Noguera,  Pallars Jussà,  Pallars Sobirà,  Priorat,  Alta Ribagorça,  Ribera 
d'Ebre,  Segarra,  Segrià,  Tarragonès,  Terra Alta, Urgell, Alt Urgell  

             
  DELEGACIÓ TERRITORIAL ORIENTAL  : 

Cerdanya,  Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironés, Pla de l'Estany, 
Selva , Osona  i  Ripollés. 
 
DELEGACIÓ TERRITORIAL CENTRAL:  
Anoia , Baix Llobregat , Barcelonés, Garraf, Maresme, Alt Penedés, Baix  
Penedés,  Bages, Vallès  Occidental,  Vallès Oriental, Solsonès i Berguedà . 

 
  DELEGACIÓ TERRITORIAL VALL D´ARAN : 
  Vall d´Aran.   
 
 
Tanmateix per acord de l'assemblea general es podran crear delegacions territorials que 
agrupin o segreguin àmbits geogràfics amb les necessitats pròpies de la Federació Catalana 
Esports d'Hivern, i per a la seva millor organització i gestió. 
 
Els esmentats òrgans descentralitzats no tindran personalitat jurídica pròpia. 
 
Article 37è.- Les citades delegacions territorials tindran, les funcions delegades següents: 
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a) La promoció, organització i control de les activitats pròpies de llurs disciplines esportives en 
el seu àmbit geogràfic específic. 

 
b) Representar, en nom de la Federació Catalana Esports d'Hivern i dels Clubs o les 

associacions esportius del seu àmbit, davant les autoritats i els organismes oficials de la 
demarcació. 

 
c) Tutelar les proves i competicions dins la seva jurisdicció geogràfica que siguin més 

convenients per a la millora de les disciplines esportives i, encarregar-se d'aquelles que 
siguin organitzades pels clubs o les entitats federades i de les que els hi pugui delegar la 
mateixa federació catalana. 

 
d) Divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment de les normes, els estatuts i els 

reglaments esportius i associatius de la federació per part dels clubs, entitats esportives, 
àrbitres i jutges, tècnics, directius i altres representacions dins el seu àmbit geogràfic. 

 
e) Formular  propostes  o  iniciatives  que  creguin  adients  a  la  federació 

Catalana  per  promoure  o  fomentar  les  activitats  de  les   disciplines 
     esportives que practiquin. 
 
f) Assessorar les entitats públiques o privades del seu àmbit, en els assumptes referents a les 

activitats de la modalitat o les disciplines pròpies de la federació catalana. 
 
g) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la federació catalana. 
 
Article 38è.- Les delegacions territorials informaran de les seves activitats i iniciatives a la 
federació catalana, complint i executant le disposicions i normes dictades per aquesta referides 
al seu àmbit territorial d'actuació. 
 
Article 39è.- Les delegacions territorials estaran sotmesos al règim pressupostari de la 
Federació Catalana Esports d'Hivern. En tot cas els comptes que gestionin aquests òrgans 
descentralitzats hauran d'estar sota el coneixement i control de la junta directiva federativa i 
s'incorporaràn amb els justificants corresponents als comptes anuals d'aquestes, a fi que les 
auditories de comptes comprenguin la globalitat de l'activitat econòmica en l'ens federatiu, 
entenent l'activitat pressupostària com una unitat d'actuació. 
 
Així mateix, aquests òrgans territorials remetren a la federació catalana el projecte de 
pressupost de l'exercici i la liquidació de l'anterior, juntament amb la documentació 
comprovatòria escaient, en el periode que aqueixa estableixi, per tal que siguin aprovats per 
l'assemblea general de la Federació Catalana Esports d'Hivern. 
 
Article 40è.- L'assemblea general federativa, a proposta de la junta directiva federativa, 
establirà els recursos econòmics dels quals hagin de disposar les delegacions territorials, per 
portar a terme la seva actuació. 
 
Qualsevol modificació que pugui produir-se en l'organització territorial establerta, haurà 
d'aprovar-se prèviament mitjançant acord de l'assemblea general de la Federació Catalana 
Esports d'Hivern. 
        
 
Article 41è.- Els delegats territorials, com a òrgans unipersonals en l'àmbit comarcal o supra-
comarcall corresponent a la seva delegació territorial, seran designats pel president de la junta 
directiva de la federació, prèvia consulta amb els clubs de la zona en qüestió,el nomenament 
del qual haurà de ser ratificat, si s’ecau, en la primera assemblea general que es celebri. 
 

TÍTOL TERCER 
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PROCEDIMENT ELECTORAL. PROVISIÓ DE VACANTS. VOT DE CENSURA 
 
CAPÍTOL I: Procediment electoral. 
 
Article 42è.- Els càrrecs de la junta directiva es proveiran mitjançant sufragi lliure, directe, igual 
i secret pels membres de l'assemblea general, per majoria de vots i prèvia representació i 
acceptació de candidatures. 
 
Article 43è.- Per poder ser candidat a president o membre de la junta directiva cal complir les 
condicions següents: 
 
a) Tenir el veïnatge 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'òrgan competent. 
 
Article 44è.- La convocatòria per a l'elecció dels càrrecs de la junta directiva s'ha de dur a 
terme mitjançant acord de l'assemblea general. A l'ordre del dia constarà la proposta de 
procediment a seguir per a l'elecció, la del calendari electoral i la de nomenament de la junta 
electoral, que ha d'estar integrada per tres membres titulars i tres de suplents, els quals 
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 prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració, ha 
de trascòrrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45. 
 
 
Article 45è.- L'acord de convocatòria d'eleccions ha d'incloure com a mínim, les qüestions 
següents:         
a) Termini per a la constitució de la junta electoral elegida. 
 
b) Fixació de la data de la realització de l'acte electoral i el calendari electoral. 
 
c) Reglament electoral. 
 
Article 46è.- Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i 
constituir-la formalment en el termini fixat per l'assemblea, A l'acte de constitució han d'elegir el 
president. Ha d'actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu, però 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 electoral amb el vist i plau del president. 
 
La junta electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a l'acabament 
del procés electoral. 
 
El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la condició del 
candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a un tercer grau, 
i amb el de membre de la junta directiva o comissió gestora. Si es produeix aquesta 
incompatibilitat o concorre en l'electe alguna circunstància plenament justificativa de la 
impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituït 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 càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan electoral, 
han de ser substituits pels membres que designi la junta directiva o, si s'escau, la comissió 
gestora, sense perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar. 
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Article 47è.- La junta electoral té les funcions següents: 
 
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'assemblea respecte al 

cens o les llistes electorals. 
 
b) Admetre o refusar les candidatures i procedir a la seva proclamació. 
 
c) Decidir d'ofici a instància de part interessada sobre qualsevol incident que es produeixi en 

el curs del procés electoral que pugui constituir una infracció o desviació de la normativa 
electoral o pugui afectar als principis 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'estableixin. 
 
e) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin en qualsevol fase del 

procés electora 
 
Article 48è.- Totes les reclamacions davant la junta electoral han de fer-se en un termini màxim 
de tres dies després de s'hagi produït el fet objecte d'impugnació i la resolució de la junta, que 
serà executiva, s'ha de dictar dins els tres dies següents. 
 
Contra els acords de la junta electoral federativa es pot interposar recurs ordinari davant el 
Comitè Català de Diciplina Esportiva en un termini de tres dies. 
 
Article 49è.- Les eleccions a la Federació Catalana Esports d'Hivern se celebraran pel sistema 
de llistes tancades. Les propostes de candidatures es presentaran per escrit, a la secretaria de 
la federació, adreçades a la junta electoral, dins el termini establert, fent-se constar el nom i 
cognoms dels membres de la llista encapçalats pel candidat a president. 
 
Les candidatures han d'incloure 2/3 dels càrrecs 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 50è.-  Si un membre de la junta directiva, o, si s'escau, de la comissió gestora, es vol 
presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el càrrec 
abans que s'inicii el termini de presentació de candidatures. 
 
En aquest cas, si la junta resta reduïda a menys d'un terç dels seus membres, la junta electoral 
amb els membres suplents i, si s'escau, els membres directius que no hagin cessat, 
constituiran una comissió gestora amb l'únic objectiu d'administrar la federació durant el 
període electoral. 
 
Article 51è.- El mandat de la junta directiva té una durada de quatre anys, éssent tots els 
càrrecs reelegibles sense cap tipus de limitació, i la seva renovació serà total. 
 
Els membres de la junta directiva de la Federació Catalana Esports d'Hivern han de cessar tot 
tipus d'activitat competitiva de caràcter federat,  
      
tècniques i directives, en qualsevol de les disciplines assumides per l'ens federatiu en l'àmbit 
territorial de Catalunya des del moment en que hagin estat elegits, proclamats o anomenats 
pels seus càrrecs. 
 



 
 
 

 16

Article 52è.- L'acte de les votacions serà controlat per la junta electoral i, si s'escau, també pels 
interventors designats pels candidats, que aixecaran acta una vegada acabada la votació i el 
recompte. 
                                                  
No seran admesos els vots per correu ni per delegació. La representació, quan no l'assumeixi 
el president de l'entitat recaurà en la persona que estatutàriament el substitueixi, sempre que 
qui ocupi el càrrec respresentatiu consti registrat durant el mandat en vigor en el Registre 
d’entitats esportives del Consell Català de l’Esport. En cas de que manqui l’esmentada 
inscripció registral o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de president o 
presidenta o de la persona que el o la substitueixi estatutàriament, caldrà acreditar-la 
mitjançant instrument notarial. 
 
Article 53è.- La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada 
guanyadora de l'elecció. Si es produís empat entre les dues o més candidatures que hagin 
obtingut més vots, caldrà realitzar una nova votació entre les empatades el setè dia següent, al 
mateix lloc, hora i condicions. 
 
Article 54è.- L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora per part de la junta electoral, 
s'ha de comunicar, mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a les candidatures 
presentades i al Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya. 
 
Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora, podrà interposar-se el recurs 
previst a l'article 48è, paràgraf  2n dels presents estatuts. 
 
Article 55è.- Si només es presentés o resté vàlida una única candidatura, no es realitzarà l'acte 
de votació i la junta electoral en donarà compte a la Secretaria General de l'Esport de la 
Generalitat de Catalunya, a fi que, el secretari general o la persona delegada, faci la 
proclamació del nou president i junta directiva. 
 
Si no es presenta cap canidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la junta electoral amb 
els membres suplents i, si s'escau, els membres de la junta directiva surtint que no hagin 
cessat, constituiran una comissió gestora, amb l'únic objecte d'administrar la federació i 
convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. 
 
CAPÍTOL II: Suspensió o cessament dels membres de la junta directiva. 

Provissió transitòria de vacants. 
       
Article 56è.- El cessament dels membres de la junta directiva de la Federació Catalana 
Esports d'Hivern es produirà per les causes següents: 
 
a) Per la finalització del mandat natural pel qual van ser elegits. 
 
b) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits. 
 
c) Per mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec. 
                                                    
d) Per decissió disciplinària executiva que inhabiliti per ocupar els càrrecs dels òrgans de 

govern o representació de la federació. 
 
e) Per aprovació d'un vot de censura. 
 
f) Per dimissió voluntària. 
 
Article 57è.- La suspensió del mandat dels membres de la junta directiva es produirà per les 
causes següents: 
a) Per la sol·licitud de l'interessat quan concorrin circunstàncies que ho justifiquin i així ho 

aprovi l'òrgan directiu. 
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b) Per acord de la junta directiva, quan s'instruexi un expedient disciplinari a un membre de la 

mateixa. Aquesta suspensió tan sols podrà ésser pel temps que duri la tramitació de 
l'expedient. 

 
c) Per inhabilitació temporal acordada com a decissió disciplinària. 
 
Article 58è.-  Cal d'existir vacants a la junta directiva perquè no s'ha proveït la totalitat dels 
càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d'algun dels seus membres electes, s'ha 
de tenir en compte els criteris següents: 
 
a) Quan el càrrec vacant sigui el del president, serà d'aplicació el previst a l'article 28è, 

paràgraf 2n, dels presents estatuts, llevat els supòsits dels apartats posterior d) i e). 
 
b) Quan les vacants afectin menys del 50% dels membres electes de la junta directiva, però 

no al president, aquest ha d'acordar la provisió transitòria dels càrrecs 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 directiva, incloent-

hi el president, correspon a la resta de membres presidits pel vice-president de major grau 
en actiu o, en el seu defecte, pel membre directiu de major edat, no afectat, acordar la 
provisió 

   transitòria dels càrrecs corresponents, decisió que ha de ser ratificada en  
   la  primera assemblea que es realitzi.    

  
d) Si les vancants afecten més del 50% dels components de la junta directiva, incloent-hi el 

president, l'assemblea general ha d'elegir, d'entre els seus membres, una comissió gestora 
constituïda per un nombre d'assembleistes no inferior a cinc, el qual òrgan tindrà com 
objecte administrar transitòriament la federació i convocar i realitzar noves eleccions en un 
termini màxim de tres mesos. 

 
e) En el cas que les vacants afectin més del 50% de la junta directiva, però no al president, 

aquest, juntament amb els membres que restin als càrrecs directius es constituiran en 
comissió gestora amb l'objecte establert a l'apartat precedent. 

 
Article 59è.- Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per ocupar-los, 
ho són només pel temps que resti de mandat al càrrec substituït i sense que la designació alteri 
el temps natural del mandat que estableix l'article 51 dels presents estatuts. 
 
En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la substitució d'un 
membre amb el mandat suspés temporalment, el mandat del designat per substituir-lo s'ha de 
limitar exclusivament al temps de la suspensió, sense que pugui excedir del mandat natural del 
substituit. 
 
CAPÍTOL III: Vot de censura 
 
Article 60è.- Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de la Federació 
Catalana Esports d'Hivern, la totalitat de la seva junta directiva o qualsevol dels seus membres, 
caldrà que ho demani per escrit motivat, amb la signatura i els requisits necessaris per a la 
identificació dels sol·licitants, 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 davant la secretaria de la federació, la junta 
directiva ha de constituir, dins el termini dels 10 dies següents, una mesa de cinc persones, 
formada per dos membres de l'òrgan directiu designats per aquest, els dos primers signats de 
la sol·licitud i un delegat designat per la Unió de Federacions Esportives Catalanes, que serà el 
president de la mesa. 
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Comprovada per la mesa l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats a l'apartat primer 
d'aquest article, i dins el termini de cinc dies, la junta directiva ha de convocar l'assemblea 
general, per tal que aquesta tingui lloc en un termini no inferior a deu dies naturals, ni superior a 
vint dies a comptar des de l'endemà de la convocatòria, amb la finalitat de dur a terme l'acte de 
votació, prèviament al qual tindran veu els representants dels sol·licitants del vot de censura i 
els censurats. 
 
Article 61è.- L'assemblea i l'acte de votació han de ser controlats per la mesa esmentada a 
l'article anterior, la qual ha de resoldre per majoria tots el incidents i les reclamacions que es 
puguin produir, tenint en compte que els seus acords són inmediatament executius i sense que 
en cap cas s'interrompi ni es pugui suspendre per aquesta causa la votació. 
                                                
 Un cop finalitzada la votació, la mesa ha de disposar d'escrutini i el recompte de vots. Contra la 
resulució final de la mesa es podrà interposar el recurs previst a l'article 48è, paràgraf 2n, 
d'aquests estatuts. 
 
Article 62è.- El vot de censura només es pot acordar mitjançant votació favorable de les 2/3 
parts dels membres assemblearis assistents. 
 
Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta directiva o els membres afectats, 
cessaran automàticament i s'aplicarà el règim de transició previst a l'article 58è, dels presents 
estatuts. 
 
Article 63è.- En el cas que la junta directiva no consitueixi la mesa o no convoquès l'assemblea 
general, la Secretaria General de l'Esport, a petició dels dos primers signants de la sol·licitud de 
reprovació, pot requerir a la junta que ho porti a terme. El fet que l'òrgan directiu no ho faci en el 
termini que se li assenyali, faculta a la Secretaria General de l'Esport perquè 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 terme l'acte de la votació, sens perjudici de les 
responsabilitats disciplinàries adients. 
 

TÍTOL QUART 
 

RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC 
 
CAPÍTOL I: Règim documental 
 
Article 64è.- Integren el règim documental de la Federació Catalana Esports d'Hivern. 
 
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 indicació de la data, els assistents, els assumptes 
tractats i els acords presos. 

 
Les actes han de ser subscrites pel president i secretari de la junta directiva i, si s'escau, pels 
interventors designats per l'assemblea. 
 
b) El llibre de registre d'entitats federades, en el qual, mitjançant el fitxer escaient o 

l'instrument de suport adient, han de fer-se constar de manera diferenciada els membres 
afiliats i els membres adherits, dels quals s'hi consignarà, com a mínim, la denominació de 
l'entitat o secció, el seu domicili social, el president de l'entitat o responsable de la secció, 
les disciplines esportives que practiquin i, en el seu cas, el nombre d´inscripció o adscripció 
en el Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat. 

 
c) Els llibres de comptabilitat en els quals han de figurar tant el patrimoni com els drets i les 

obligacions contretes i l'estat d'ingresos i despess de l'entitat, concretament la seva 
procedència i la seva inversió o destinació. 
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d) El balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica, els quals s'hauran de 

formalitzar durant el primer quadrimestre següent i l'acabament de l'exercici. 
 
e) Tots aquels documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per a un 

millor compliment dels objectius de la federació, atenent allò que disposa els presents 
estatuts en matèria econòmica. 

 
Article 65è.-  
 
  1.-  La Federació Catalana Esports d'Hivern deligenciarà els llibres d'actes dels òrgans de 
govern i els de comptabilitat, a la representació territorial a Barcelona de la Secretaria General 
de l'Esport. Si els esmentats llibres es realitzen amb suport informàtic, els fulls corresponents a 
cada exercici hauran d'ésser relligats correlativament i fer-ne les diligències corresponents dins 
els quatre mesos següents a l'acabament de l'exercici. 
 
   2.-  Els llibres de comptabilitat  portats per les delegacions  territorials  de la Federació 
Catalana Esports d´Hivern seran diligenciats pel propi ens  federatiu català. 
   
CAPÍTOL II: Règim econòmic. 
 
Article 66è.- El sistema econòmic de la Federació Catalana Esports d'Hivern és el pressupost i 
patrimoni propi, i s'hi apliquen les normes econòmiques establertes en les presents 
disposicions i les comptables del pla general de comptabilitat o adaptació sectorial que sigui 
d'aplicació i els principis comptables necessaris per reflectir una imatge fidel de l'entitat. Així 
mateix, es portarà, com a mínim, un llibre diari, inventaris i balanços i comptes anuals. 
 
Article 67è.- La junta directiva de la Federació Catalana Esports d'Hivern haurà de formular, 
dins els tres primers mesos de l'exercici i presentar a l'assemblea general, dins els sis primers 
mesos de l'exercici, els seus comptes anuals, que han de compendre, el balanç, el compte 
d'ingressos i despeses, el pressupost per a l'exercici i la memòria, d'acord amb les normes 
d'aquests estatuts. 
Els comptes anuals i els pressupostos han d'estar al domicili social un mínim de 15 dies abans 
de la celebració de l'assemblea, a disposició de les persones o entitats amb dret a vot, els 
quals podran demanar còpia que se'ls hi haurà de lliurar abans de la celebració de l'assemblea. 
 
Article 68è.- El balanç de situació ha de compendre els bens i drets i també els fons propis i 
les obligacions contretes. 
 
No es poden compensar les partides entre l'actiu i el passiu, ni entre les despeses ni els 
ingressos. 
 
Els elements d'inmobilitzat i circulant, la utilització dels quals tingui un límit temporal, han 
d'amortitzar-se proporcionalment als temps en que estigui prevista la seva utlització. L'import de 
les amortitzacions fetes han de constar al balanç. 
 
Article 69è.- En els comptes de resultats s'hauran de reflectir detalladament i separat les 
subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions que siguin per a inversions 
meterials concretes, que hauran de quedar en un compte passiu que s'haurà d'amortitzar 
segons el pla establert. 
 
Article 70è.- La memòria haurà d'analitzar fidelment l'activitat econòmica de la federació, la 
seva adequada actuació pressupostària, el compliment dels objectius i els projectes a 
desenvolupar, i informar separadament com a mínim, sobre els aspectes següents: 
 
a) Diferenciació dels ingressos i aportacions segons siguin 
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- Subvencions públiques 
- Subvencions, donatius o aportacions privades 
- Vendes d'actius 
- Ingressos escaients de competicions organitzades 
- Ingressos per serveis prestats per la federació, permisos, llicències i d'altres 
- Ingressos financers 
 
b) Destinació de la totalitat de recusos, distingint com a mínim els grups de cost o inversió 

següent: 
 
- Administració de l'ens federatiu. 
- Direcció i serveis de la directiva, incloent-hi viatges 
- Competicions 
- Ajudes per actes esportius 
- Construccions i altres inmobilitzats 
- Formació d'esportistes i tècnics 

 -    Esport d´èlit 
 -    Arbitres 
 -    Òrgans jurisdiccionals            
                                                                                                                                                                                        
c)  Import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exerci- 
    Cis que no estiguin previstes al balanç, així com, de les garanties i els  
    avals compromesos. 
 

d)  La liquidació del pressupost, que expliqui les variacions en relació amb el pressupost 
aprovat en l'assemblea anterior. 

 
Article 71è.- Els comptes anuals han de ser revisats per auditors de comptes i donar-ne còpia 
a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l'informe 
dels auditors, dins dels sis primers mesos següents a cada exercici i sempre 15 dies abans de 
la celebració de l'assemblea. 
 
Cas que el pressupost anual no sobrepassi els 50 milions de pessetes, la Federació Catalana 
Esports d'Hivern sotmetrà llur comptabilitat i estat econòmic a la verificació comptable prevista 
a la Llei 8/1988, sense perjudici del que disposa la Llei de finances públiques de Catalunya i 
les auditories d'ofici que pugui encarregar la Secretaria General de l'Esport. 
 
Article 72è.- La junta directiva de la federació té les facultats de disposició econòmica, dins els 
límits previstos en el seu pressupost, o d'aquells altres ingressos que hagin obtingut en 
l'exercici. La junta pot acordar el traspàs de partides mitjançant acord que consti en acta. 
 
La junta directiva pot transmetre o vendre béns inmobles o prendre diners  
a prèstec. Quan la seva quantia ultrapassi dins l'exercici l'import del 25% del pressupost anual 
o el 25% del patrimoni que consti en el balanç, a més de l'acord d'assemblea serà 
imprescindible que l'operació tingui l'informe favorable de la Secretaria General de l'Esport. 
 
Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici, caldrà aplicar amb caràcter provisional la part 
proporcional de les xifres que com a despeses aprovés l'assemblea com a pressupost per a 
l'any anterior, actualitzades segons la variació de l'index del cost de la vida d'aquell exercici. 
 
Article 73è.- El producte obtingut de l'alineació d'instal·lacions esportives o dels terrenys en 
que es trobin, ha d'invertir-se íntegrament en l´adquisició, la construcció o la millora de béns de 
la mateixa aplicació, llevat que es disposi d'un informe favorable de la Secretaria General de 
l'Esport. 
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Article 74è.- Els membres de la junta directiva, han de respondre mancomunadament dels 
actes que hagin autoritzat en contra del previst en els articles anteriors, amb excepció dels que 
hagin votat en contra de l'acord i així ho hagin fet constar a l'acta corresponent. 
 
 

 
TÍTOL CINQUÈ 

LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA 
 
CAPÍTOL I.- Àmbits jurisdiccionals: competitiu i  

disciplinari. 
 
Article 75è.- La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva quan es 
tracti d'activitats compreses dins l'àmbit d'actuació de la Federació Catalana Esports d'Hivern 
s'estén a conèixer i resoldre aquelles qüestions de naturalesa competitiva, no disciplinària, que 
es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica organitzada de l'esport regulat 
segons les normes reglamentàries d'aplicació a cadascuna de les disciplines assumides per la 
federació. 
 
La potestat competitiva confereix als seus titulars la possibilitat de resoldre totes les qüestions 
que siguin plantejades en l'àmbit de la competició de caire federat, d'acord amb els reglaments 
de competició. 
 
Article 76è.- La jurisdicció disciplinària, quan es tracti d'activitats o competicions compreses 
dins l'àmbit d'actuació de la Federació Catalana Esports d'Hivern, s'estén a conèixer les 
infraccions 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 infraccions atenent el supòsit regulat per la norma conculcada es classifiquen segons la 
relació següent: 
 
a) Són infraccions de les regles de joc, les accions o omissions que durant el transcurs d'un 

partit, prova o competició de caire federatiu, vulnerin les normes reglamentàriament 
establertes reguladores de la pràctica de la disciplina esportiva concreta. 

 
b) Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions contràries al que disposen 

les normes generals o específiques de cada disciplina i a la convivència esportiva, siguin o 
no comeses durant el transcurs d'un partit, prova o competició en l'àmbit federatiu. 

 
c) Són infraccions de les normes de conducta associativa, les accions o omissions que 

comportin l'incompliment de les prescipcions estatutàries o reglamentàries establertes per 
a la Federació Catalana Esports d'Hivern. 

 
La potestat disciplinària confereix als seus titulars legítims la possibilitat d'enjudicar i, si 
s'escau, sancionar, les persones o les entitats sotmeses a l'àmbit jurisdiccional disciplinari de 
l'ens federatiu, és a dir, els clubs o les associacions esportius afiliats i els seus directius, 
tècnics i esportistes, les seccions esportives adherides, els jutges i àrbitres, els components de 
la mateixa estructura orgànica federativa i, en general totes aquelles persones físiques o 
jurídiques que desenvolupen la seva activitat federada en l'àmbit autonòmic de Catalunya. 
 
Article 77è.- En relació amb la disciplina esportiva, la Federació Catalana Esports d'Hivern 
regularà per via reglamentària, amb total respecte a les disposicions contingudes a la llei 
8/1998, les qüestions següents: 
 
a) Un sistema tipificat d'infraccions amb l'especificació del seu caràcter lleu, greu o molt greu. 
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b) Un sistema de sancions proporcional al d'infraccions previstes. 
 
c) Els procediments disciplinaris de tramitació i, si s'escau, d'imposició de sancions, que 

garanteixin el tràmit d'audiència 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'observança dels principis inherents a tot dret sancionador relatius a la prohibició 

d'imposar doble sanció pels mateixos fets i de sancionar per infraccions tipificades 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. 
 
 
 

CAPÍTOL II: Els òrgans jurisdiccionals. 
 
 
Article 78è.- L'exercici de la potestat jurisdiccional competitiva i disciplinària esportiva, 
correspon: 
 
a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament de la prova, cursa o partit, amb subjecció a 

les regles establertes en els reglaments de cada disciplina o a les normes específiques 
aprovades per a la competició de que es tracti. 

 
b) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, òrgan unipersonal constituït per un Jutge 

únic llicenciat en dret, assistit per un secretari amb veu però sense vot, designats per la 
junta directiva de la Federació Catalana Esports d'Hivern amb un mandat de quatre anys.  

 
Aquest òrgan, ha de resoldre d'ofici o a instància de part, els assumptes que, en matèria 
competitiva i disciplinària esportiva, li corresponguin en l'àmbit autonòmic. 

 
 
c) Al comitè d'Apel·lació, òrgan unipersonal constiuït per 1 membre llicenciat en dret, assisitit 
per un secretrari amb veu però sense vot, designats per la junta directiva de la Federació 
Catalana Esports d’Hivern, amb un mandat de quatre anys. 
 
Aquest òrgan, ha de resoldre en segona instància, els recursos interposats contra els acords 
del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, contra els acords definitius adoptats en matèria 
disciplinària esportiva pels òrgans electorals de les esmentades entitats federades.  
 
CAPÍTOL III: Els procediments jurisdiccionals 
 
 
Article 79è.- Per enjudiciar i resoldre qualsevol qüestió sotmesa en primera instància a la 
competència dels òrgans jurisdiccionals federatius, és preceptiva la instrucció d'un expedient 
tramitat segons el procediment que s'estableixi en els respectius reglaments de competició i 
disciplinaris de la Federació Catalana Esports d'Hivern, els quals han de tenir en compte les 
consideracions mínimes següents: 
 
1 - Tots els expedients incoats en matèria competitiva s'han de tramitar amb l'observança de 
les fases procedimentals següents: 

 
a) Resolució inicial i notificació fefaent d'aquesta a les parts interessades i a aquelles que es 

considerin afectades per la decisió final. 
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b) Termini d'al·legacions, proposició de prova i pràctica de la mateixa. 
 
c) Resolució final i comunicació fefaent a les parts intervinents, amb especificació dels 

recursos escaients. 
 
2 - Els procediments reguladors de les actuacions disciplinàries en primera instància federativa 
es regiran per les normes rituals següents: 
 
a) Els jutges o àrbitres exerciran la seva potestat disciplinària pel que fa a les regles de joc o 

de conducta esportiva durant el desenvolupament d'una prova, cursa o partit, de manera 
immediata. 

 
b) Els òrgans de primera instància de Competició i Disciplina Esportiva, han d'enjudiciar i 

resoldre les qüestions disciplinàries de la seva respectiva competència mitjançant la 
tramitació d'un procediment ordinari que s'establirà en via reglamentària, el qual s'haurà 
d'ajustar als 

criteris i les regles de la legislació general en matèria 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 pràctica de la prova, amb 
notificació fefaent a l'interessat. Proposta de resolució de l'instructor notificada a l'interessat 
perquè aquest pugui presentar al·legacions. Resolució final amb l'especificació dels recursos 
adients. 
En el supòsit d'haver-se produït incidències amb motiu o com a conseqüència de la celebració 
d'una cursa, prova o partit que puguin ser qualificades com a constitutives d'una infracció lleu o 
greu contra la conducta esportiva i necessitin d'un acord urgent dels comitès disciplinaris, 
l'expedient preceptiu podrà ser tramitat mitjançant un procediment extraordinari d'urgència que 
asseguri com a mínim la fase procedimental d'audiència a l'interessat. A tal fi , s'entendrà iniciat 
l'expedient des del moment en que arriba a coneixement de l'afectat l'acusació plantejada 
mitjançant el lliurament de l'acta oficial de l'encontre, prova o cursa o, si s'escau, de l'informe 
complementari annex a l'acta relatiu a la infracció imputada, els quals documents arbitrals 
tindran la consideració, en qualsevol cas, de denúncia de part als efetes impulsors de la 
incoació d'ofici de l'expedient ordinari o extraordinari. 
 
CAPÍTOL IV: Els recursos 
 
Article 80è.- Les decisions acordades amb caire immediat per part dels  
jutges o àrbitres durant el desenvolupament de l'esport, cursa o encontre, referides a les 
infraccions de les regles de l'esport i de la conducta esportiva són inapel·lables. 
 
Contra els acords dictats en primera instància pels òrgans de Competició i Disciplina Esportiva, 
es pot interposar, en el termini de tres dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat, 
recurs davant el Comitè d'Apel·lació. 
 
Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels 
clubs esportius afiliats a la Federació Catalana Esports d'Hivern, quan l'acord exhaureix la via 
associativa i en aquest s'hagi imposat una sanció greu o molt greu, poden ésser recorreguts 
davant el Comitè d'Apel·lació federatiu en el termini de quinze dies hàbils comptats des del 
moment de la seva notificació. 
 
Contra els acords definitius dels òrgans electorals dels clubs afiliats la qual modalitat esportiva 
principal sigui esport d'hivern, en qualsevol de les seves disciplines esportives, es pot 
interposar recurs davant el Comitè d'Apelació  
en el termini de tres dies hàbils següents a l'adopció dels mateixos. 
 
Article 81è.- Els acords del Comitè d'Apel·lació exhaureixen la via federativa i contra els 
mateixos es pot formular recurs davant el Comitè Català de Disciplina Esportiva de la 
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Generalitat, en el termini de quinze dies hàbils següents a la notificació de l'acord impugnat, 
sempre que es tracti d'una sanció qualificada com a greu o molt greu. 
         
 
 
Article 82è.- Qualsevol altre acord societari adoptat en via federativa, el coneixament del qual 
no es trobi expressament atribuït a la competència dels òrgans jurisdiccionals federatius, pot 
ser impugnat davant l'autoritat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de la 
seva adopció. 
 
 

 
TÍTOL SISÈ 

PROCEDIMENTS ESPECIALS: REFORMA D'ESTATUTS. 
ADMISSIÓ O SEGREGACIÓ DE DISCIPLINES ESPORTIVES. 

DISSOLUCIÓ DE L'ENTITAT 
 
 
Article 83è.-  La reforma i modificació dels estatuts i reglaments caldrà que s'acordi en 
assemblea general, per una majoria qualificada dels 2/3 dels assistents amb dret a vot. En la 
convocatòria de l'assemblea s'haurà d'indicar amb claretat els articles objecte de reforma o 
modificació, restant el nou text proposat a disposició dels assembleistes en el domicili social de 
la Federació Catalana Esports d'Hivern, així com, en el de les seves Delegacions Territorials 
amb una antel·lació mínima de quinze dies hàbils a la data de la celebració de l'acte 
assembleari. 
 
 
Article 84è.- L'admissió o segregació d'una o més modalitats o disciplines esportives connexes 
o vinculades amb els esports d'hivern, caldrà que s'acordi mitjançant assemblea general per la 
majoria qualificada dels 2/3 dels vots dels assistents. En la convocatòria de l'acte assembleari 
s'assenyalarà la disponabilitat per als membres de l'assemblea, d'un informe sobre les 
cinrcunstàncies, motius i conveniència de la proposta d'admissió o segregació plantejada el 
qual es trobarà al domicili de la Federació Catalana Esports d'Hivern i al de les seves 
Delegacions Territorials, amb una antel·lació mínim de quinze dies a la data de la celebració de 
l'assemblea. 
 
       
Article 85è.- La Federació Catalana Esports d'Hivern, s'extinguirà o es dissoldrà per les causes 
següents: 
 
a) Per acord de l'assemblea general, convocada a l'efecte, adoptat per una majoria dels 2/3 

dels membres assistents amb dret a vot, sempre que aquests representin la majoria dels 
membres de ple dret de l'assemblea. 

                                         
b) Per la revocació del seu reconeixement per resolució de l'administració esportiva 

competent. 
 
c) Per la fusió o absorció amb altres federacions esportives. 
 
d) Per resolució judicial ferma. 
 
e) Per qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent. 

 
Article 86è.- Un cop acordada la dissolució, la pròpia assemblea general nomenarà una 
comissió liquidadora, la qual substituirà durant el termini de liquidació a la junta directiva i tindrà 
plenes facultats per al compliment de la seva tasca, realitzant l'actiu i abonant el passiu. El 
patrimoni resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà a la col·lectivitat, i, a tal fi, es 
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notificarà 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 estimi més adient per al foment i 
desenvolupament de l'activitat esportiva. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL OBLIGATÒRIA 
 
 
Queden derogats els estatuts de la Federació Catalana Esports d'Hivern fins ara vigents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 


