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Reglament electoral de la 
Federació Andorrana de Muntanyisme 

 
 

TITÓL I – DISPOSICIONS GENERALS 
 

Capítol 1.- Principis generals 
 

Article 1. Normativa aplicable 
 
El present reglament, té la funció d’ordenar el procés electoral de la Junta Directiva de la 
Federació Andorrana de Muntanyisme de manera democràtica i transparent,  es regirà per 
allò que estableix la Llei de l’Esport del Principat d’Andorra 37/2018 del 20 de desembre de 
2018, la Llei Qualificada d’Associacions, del 29 de desembre del 2000, els Estatuts de la 
Federació Andorrana de Muntanyisme i el present reglament.  
 

Article 2. Convocatòria 
 

a) La junta directiva convocarà les eleccions, que haurà d’aprovar, així com el calendari 
electoral, i el cens electoral. 

 
b) El mandat de la Junta directiva ha de coincidir amb el cicle olímpic. En cas d’eleccions 

anticipades, pel motiu que sigui, es convocaran eleccions i la junta haurà de convocar-
ne de noves al finalitzar el període olímpic. 

 
c) Preferentment la data de l’elecció de la Junta Directiva es fixarà entre la data de la 

finalització dels Jocs Olímpics d’estiu i el 31 de desembre del mateix any. 
 

Article 3. Caràcter del sufragi 
 
La Junta directiva és elegida per l’Assemblea General mitjançant Sufragi lliure, directe, 
presencial, igual i secret entre tots els membres de l’Assemblea per majoria de vots. Es 
considera candidatura guanyadora aquella que obtingui la majoria simple dels vots. 
 
 

Capítol 2.- Composició de l’Assemblea General 
 

a) Els membres de l’Assemblea General, seran escollits pels estaments previstos pels 
estatuts i prendran possessió del seu càrrec en l’Assemblea General en que s’elegeixi 
la Junta Directiva.  
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b) Els membres de l’assemblea seran escollits per tot el cicle olímpic. En cas d’eleccions 
anticipades, no s’ha de renovar els representants de l’Assemblea fins al nou cicle 
olímpic. 

 
Són òrgans electorals els previstos en els estatuts:  
 

Article 4. Clubs i entitats afiliades 
 

a) Cada club o entitat serà representat per 2 membres i un membre més per cada 50 
llicencies. Aquests representats seran escollits en el transcurs de la seva Assemblea 
General precedent a les eleccions de la Federació Andorrana de Muntanyisme. 

 
b) En el cas de l’adhesió d’un club o entitat, després de les eleccions de la federació, la 

seva assemblea, elegirà el seus representants, un cop hagi transcorregut 1 any de la 
seva adhesió. 
 

c) El Secretari del club o entitat afiliada, comunicarà els seus representants, en qualsevol 
cas, sempre abans de 45 dies abans de la data de la elecció a la Junta Directiva, indicant 
de cada representant: 

 
- Nom i Cognoms.; 
- Telèfon de contacte; 
- Correu electrònic de contacte. 

 

Article 5. Jutge-àrbitres 
 

a) Són Jutge-àrbitres, qui estigui en possessió del títol vigent de jutge i/o àrbitre nacional 
o internacional. 

 
b) El Comitè Arbitral de Competició fixarà la data en que els arbitres escolliran els seus 

representants, en qualsevol cas, sempre abans dels 45 dies anteriors de la data de la 
elecció de la Junta Directiva: 

 
- 2 Jutges-àrbitres d’esquí de muntanya; 
- 2 Jutges-àrbitres de curses de muntanya;  
- 2 Jutges-àrbitres d’escalada esportiva. 

 
c) En el cas que uns jutge-àrbitre ho sigui de mes d’una disciplina tindrà dret de votació 

i de ser escollit per cada disciplina, però només podrà ser escollit una vegada. 
 

d) El Comitè Arbitral de Competició comunicarà a la secretària de la federació, els seus 
representants indicant de cada representant: 

 
- Nom i Cognoms; 
- Telèfon de contacte; 
- Correu electrònic de contacte. 
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Article 6. Entrenadors i tècnics  
 
Un cop convocada les eleccions, la secretaria de la federació, enviarà la comunicació a la 
Direcció Tècnica, per que elegeixin els seus representants.  
 

a) Són Entrenadors i tècnics tots seleccionadors, entrenadors, metges, psicòlegs, 
nutricionistes, fisioterapeutes, etc. Que hagin estat en actiu en els darrers 10 anys en 
els equips nacionals. 

 
b) La Direcció Tècnica fixarà la data en que els entrenadors i tècnics escolliran els seus 

representants, en qualsevol cas, sempre abans dels 45 dies anteriors a la data de la 
elecció de la Junta Directiva: 

 
- 2 entrenadors i tècnics  d’esquí de muntanya; 
- 2 entrenadors i tècnics de curses de muntanya;  
- 2 entrenadors i tècnics d’escalada esportiva. 

 
c) En el cas que un entrenador o tècnic ho sigui de mes d’una disciplina tindrà dret de 

votació i de ser escollit per cada disciplina, però només podrà ser escollit una vegada. 
 

d) La Direcció Tècnica comunicarà a la secretaria de la federació, els representants dels 
entrenadors i tècnics, indicant de cada representant: 

 
- Nom i Cognoms; 
- Telèfon de contacte; 
- Correu electrònic de contacte. 

 

Article 7. Esportistes 
 

a) Són Esportistes, tots aquells que han format part del equip nacional o hagi participat 
en competicions oficials de la federació internacional corresponent en els darrers 10 
anys. 

 
b) La direcció tècnica fixarà la data en que els esportistes escolliran els seus 

representants, en qualsevol cas, sempre abans dels 45 dies anteriors a la data de la 
elecció de la Junta Directiva: 

 
- 2 esportistes  d’esquí de muntanya; 
- 2 esportistes  i tècnics de curses de muntanya;  
- 2 esportistes  i tècnics d’escalada esportiva. 

 
c) En el cas que un esportista ho sigui de mes d’una disciplina tindrà dret de votació i de 

ser escollit per cada disciplina, però només podrà ser escollit una vegada. 
 

d) La Direcció Tècnica comunicarà a la secretaria de la federació, els representants dels 
esportistes, indicant de cada representant: 
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- Nom i Cognoms; 
- Telèfon de contacte; 
- Correu electrònic de contacte. 

 

Article 8. Comunicació 
 
Un cop convocada les eleccions, la secretaria de la federació, serà l’encarregada d’enviar les 
comunicacions a: 
 

a) Als Clubs i entitats afiliades per que elegeixin els seus representants en el decurs de 
la seva assemblea ordinària. 

 
 La Comunicació inclourà: 

- La convocatòria de les eleccions; 
- El calendari electoral; 
- El cens dels federats que poden ser elegits i elegibles; 
- El nombre de llicencies durant l’any anterior; 
- El nombre de representants que li pertoquen. 

 
b) Al Comitè Arbitral de Competició, per que organitzin l’elecció dels representants dels 

Jutges-arbitres.  
 
 La Comunicació inclourà: 

- La convocatòria de les eleccions; 
- El calendari electoral; 
- El nombre de representants que li pertoquen als Jutges-arbitres; 
- El cens de Jutge-àrbitres que poden ser elegits i elegibles. 

 
c) A la Direcció Tècnica, per que organitzin l’elecció dels representants dels entrenadors-

tècnics i dels esportistes. 
 
 La Comunicació inclourà: 

- La convocatòria de les eleccions; 
- El calendari electoral; 
- El nombre de representants que li pertoquen als entrenadors-tècnics; 
- El nombre de representants que li pertoquen als esportistes; 
- El cens d’entrenadors-tècnics que poden ser elegits i elegibles; 
- El cens d’esportistes que poden ser elegits i elegibles. 

 

Capítol 3.- Funcions de la Junta Directiva 
 

Article 9. Funcions 
 
La Junta Directiva que ha convocat les eleccions, tindrà les funcions següents: 
 

a) Aprovar el cens electoral; 
b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin; 
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c) L’admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació; 
d) Facilitar una còpia de la composició de l’Assemblea General a totes les candidatures 

formalment proclamades que així ho sol·licitin; 
e) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que 

pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o que pugui afectar 
els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, llibertat, no discriminació i secret de 
vot, que han d’estar presents durant tot el procés; 

f) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que s’estableixi 
legalment; 

g) En general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració d’eleccions 
i els seus resultats; 

h) Publicar els models oficials. 
 

Article 10. Reclamacions i recursos 
 
Totes les reclamacions i recursos s’han de presentar en un termini màxim de tres dies hàbils 
des de l’adopció de l’acord o acte objecte d’impugnació. La resolució de la Junta Directiva, 
que és executiva, s’haurà de dictar en un termini màxim dels tres dies hàbils següents. 
 
Les resolucions seran publicades a la web de la federació. 
 

TITÓL II – DEL CENS ELECTORAL 
 

Article 11. El cens electoral 
 
Al ser un sistema d’elecció per compromissari1, de diferents estaments, es disposarà de 
diferents censos electorals. 
 
La informació del Cens serà aquella estrictament necessària per a la identificació. 
 

Article 12. Electors 
 
Per ser elector cal: 
 

1. estar en possessió de la llicencia federativa vigent i tenir una antiguitat superior a 1 
any, el dia de la elecció de la Junta Directiva; 

2. Ser major d’edat; 
3. Per ser elector o elegible, per qualsevol estament cal estar en el cens electoral. 

 

Article 13. Els censos electorals 
 
En el moment de la convocatòria, la Junta Directiva haurà de aprovar els cens que 
correspongui a cada Club o entitat i als altres estaments: 
 

 
1 Persona per qui  els electors es fan representar per una elecció. 
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- Cens per cada club o entitat afiliada; 
- Cens dels jutges arbitres; 
- Cens dels entrenadors i tècnics; 
- Cens dels esportistes. 

 

TITÓL IV – DE LES CANDIDATURES 
 

Article 14. Les Candidatures 
 

a) La elecció de la Junta Directiva es duen a terme a través del sistema de candidatures 
tancades. 

 
b) Les candidatures a la Junta de la Federació Andorrana de Muntanyisme no pot ser 

inferior a 7 membres ni superior a 15. 
 

c) La candidatura ja haurà de proveir els càrrec que seran: 
 

- El President; 
- Un o dos Vicepresidents; 
- Un Secretari; 
- Un Tresorer; 
- Els vocals. 

 

Article 15. Condicions d’elegibilitat 
 
Per poder formar part de una candidatura cal: 
 

a) Estar en possessió de la llicencia federativa vigent i tenir una antiguitat superior a 1 
any. Per tan figurar en el cens d’algun dels clubs o entitats afiliades a la federació; 

b) Ser major d’edat; 
c) El President serà obligatòriament de nacionalitat andorrana. 

 

Article 16. Presentació de la candidatura 
 

a) Les candidatures ha de ser adreçades a la secretaria de la federació a partir de 30 dies 
naturals abans de l’assemblea a on es procedirà a l’elecció de la Junta Directiva, i com 
a màxim 15 dies naturals. La data límit haurà de figurar en el calendari electoral. 

 
b) La candidatura ha de tenir els noms complerts i han de tenir els càrrecs designats que 

son els establertes en l’article 14. 
 

c) La candidatura haurà de ser signada obligatòriament per totes els membres de la 
candidatura. 
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d) Cap persona no podrà formar part de més d’una candidatura, ni podrà ser admesa cap 
candidatura en que figurin candidats que no reuneixin les condicions d’elegibilitat que 
estableix l’article 15. 

 
e) El candidat a president serà la persona de contacte, a no ser que designi expressament 

algú altre de la candidatura. S’haurà de comunicar a la secretaria el e-mail i mòbil del 
candidat a president o a la persona de contacte designada.  

 
f) Si no es presentés cap candidatura o no fossin admeses cap de les presentades, la 

Junta Directiva haurà de convocar i realitzar noves eleccions en el termini de tres 
mesos. 

 

g) Article 17. Proclamació de les candidatures 
 

h) Un cop acomplert el termini de presentació de candidatures, la Junta Directiva 
validarà les candidatures.  

 
i) S’aixecarà i signaran l’acta en el mateix moment amb els acords, i validarà les 

candidatures que compleixin tots els requisits. I es faran publiques immediatament. 
 

TITÓL V – DE LES ELECCIONS 
 

Article 18. Acte de votacions 
 

a) Si s’haguessin presentat i acceptat més d’una candidatura, al lloc, data i hora fixada a 
l’acord de convocatòria es procedirà a l’acte de votacions. En aquest acte només 
podran votar els membres que constitueixen l’Assemblea General; 

 
b) Els candidats podran designar dos interventors per candidatura, substituïbles entre si, 

per tal de que vetllin pel correcte funcionament de l’acte de votacions. La designació 
d’interventor s’haurà de presentar a la secretaria de la federació fins a 3 dies hàbils 
després de la proclamació de les candidatures; 
 

c) El dret a votar s’acreditarà amb la llicencia federativa i per mitjà de document oficial; 
 

d) Existirà un lloc ocult a la vista del públic amb paperetes, on l’elector pugui introduir el 
seu vot en un sobre abans d’emetre’l; 
 

e) La urna serà transparent i tancada, i serà una única urna; 
 

f) Tancada la votació, s’iniciarà l’escrutini. Al final es confrontarà el número total de 
paperetes amb els vots anotats; 
 

g) Seran nuls el vots emesos en paperetes no oficials, les paperetes marcades, així com 
els emesos en sobres que continguin més d’una papereta de candidatures diferents; 
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h) Fet el recompte de vots, es redactarà l’acta de la sessió amb el resultat; especificant 
el número de votants, el total de paperetes emeses, les paperetes en blanc, les 
paperetes nul·les, i els vots obtinguts per cada candidatura; 
 

i) Les paperetes extretes de les urnes es destruiran en presencia dels concurrents, amb 
excepció d’aquelles a les quals s’hagués negat validesa o les quals haguessin estat 
objecte d’alguna reclamació, que s’uniran a l’acta un cop signada pels membres de la 
mesa; 
 

j) Hi haurà un termini de tres dies hàbils per presentar reclamacions contra l’acte de 
votacions i els resultats; 
 

k) La Junta Directiva, un cop resolt els dubtes i les reclamacions que s’hagin pogut 
plantejar, emetrà l’acta de Proclamació de candidatura guanyadora. Aquesta acta 
s’haurà de comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals a les 
candidatures presentades, a la Secretaria d’Estat d’Esports i al Registre d’Associacions; 

 
l) En el supòsit d’una sola candidatura, no es farà votació i es farà la proclamació, donant 

compte a la Secretaria d’Estat d’Esports i al Registre d’Associacions. 
 

TITÓL VI – DE LES IMPUGANCIONS 
 

Article 19. Reclamacions i Recursos. electorals 
 

1. Poden ser objecte de reclamacions o recurs, en els termes previstos en aquest capítol, 
els següents acords o resolucions: 

 
Els acords de govern i representació de la Federació Andorrana de Muntanyisme 
referents a la inclusió o exclusió d’electors i elegibles al Cens Electoral. 
 
Les resolucions adoptades durant el procés electoral i en relació amb el mateix per la 
Junta Directiva. 
 
Qualsevol actuació, acord i resolució presa en l’àmbit federatiu en procediments que 
puguin afectar a la composició dels òrgans de govern i representació durant el procés 
electoral. 

 
2. L’exercici de la potestat Jurisdiccional electoral, en relació amb el procediment 

electoral de la Federació Andorrana de Muntanyisme correspon, en primera instancia 
a  la Junta Directiva, i en segona instancia a la Comissió Jurídica Esportiva. 

 
3. Les reclamacions i els recursos només podran interposar-se per les persones 

interessades, entenent per interessat aquell que resulti afectat directa o 
indirectament en els seus drets o interessos legítims individuals o col·lectius per 
l’acord o resolució objecte d’impugnació, o que puguin obtenir un benefici per la 
revisió del mateix. 
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4. Les reclamacions i els recursos hauran de presentar-se per escrit degudament signat, 

en el que s’haurà de fer constar la identificació del reclamant, un domicili per a les 
notificacions, per correu electrònic o qualsevol altre mitjà que faciliti la comunicació. 
L’escrit precisarà l’acord o resolució impugnada, els fonaments en els que es basi la 
impugnació i la pretensió que es dedueixi contra dit acord o resolució. 

 
5. El termini de presentació de les reclamacions i recursos serà de tres dies hàbils des de 

la publicació de l’acord o resolució objecte. Transcorregut aquest termini sense que 
s’hagi interposat cap reclamació o recurs, l’acord o la resolució serà ferma. 

 
6. Les resolucions dictades per la Junta Directiva i per la Comissió Jurídica Esportiva, com 

a conseqüència de les reclamacions i recursos interposats davant de dits òrgans, seran 
publicats a la web de la federació, sense perjudici de la corresponent notificació als 
interessats. 
 

7. Ja Junta Directiva serà competent per conèixer de les reclamacions i impugnacions 
que s’interposin contra qualsevol aspecte de la convocatòria d’eleccions així com de 
les que es presentin contra els seus acords i decisions adoptats durant el vigent procés 
electoral. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
El present reglament té vigència a partir de la seva aprovació per l’Assemblea General. 
 
 
 
 

Aprovat per l’Assemblea General, el 26 d’octubre de 2022. 


