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ESTATUTS FEDERACIÓ ANDORRANA DE MUNTANYISME
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
La Federació Andorrana de Muntanyisme és una entitat privada d'interès cívic i social té de personalitat
jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus fins, els quals no tenen caràcter lucratiu, i
que està constituïda per clubs, agrupacions esportives, seccions esportives, esportistes, àrbitres i tècnics,
que es dediquen a la pràctica de les diverses modalitats esportives d’esports de muntanya, en la forma i
per la consecució dels objectius que es defineixen en els presents Estatuts.
Exerceix per delegació funcions públiques de caràcter administratiu, i actua com a agent col·laborador de
l'Administració pública.
Article 2
La Federació Andorrana de Muntanyisme té com a finalitat bàsica ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat
esportiva que té encomanada, en coordinació amb el ministeri competent en esports, d'acord amb el que
disposen aquests Estatuts, la legislació vigent en la matèria i la que en un futur es pugui dictar, a la qual
s'haurà d'adaptar. Així mateix, s’ha de sotmetre a les disposicions de la federació internacional
corresponent.
MODALITATS I DISCIPLINES ESPORTIVES
Article 3
S'entén per esport o modalitat esportiva aquella activitat bàsicament física, lliure i voluntària, practicada
individualment o col·lectivament, en forma de competició o lleure i sotmesa a una normativa
reglamentària, assumida pels òrgans federatius.
La Federació Andorrana de Muntanyisme és una entitat que agrupa modalitats esportives diferents
derivades de la pràctica dels esports de muntanya; són competència d'aquesta Federació les modalitats
esportives següents:
-

Alpinisme
Escalada
Excursionisme
Raquetes de neu
Esquí de muntanya
Curses d’orientació
Descens de barrancs
Curses de muntanya

La definició de les disciplines esportives, de les especialitats respectives i de les altres activitats queden
reflectides a l'annex dels presents Estatuts.
DOMICILI
Article 4
El domicili social de la Federació Andorrana de Muntanyisme és al carrer Bonaventura Riberaygua,
número 39, 5è pis, parròquia d’Andorra la Vella, i pot ser modificat per l'Assemblea General a proposta de
la Junta General, fet que ha de ser comunicat al ministeri competent en esports.
FUNCIONS
Article 5
La Federació Andorrana de Muntanyisme, sense perjudici de les competències i estaments que la
componen, i a més de les activitats pròpies de govern, gestió, administració, organització i reglamentació
de les diverses modalitats d’esports de muntanya a Andorra exerceix, en coordinació amb el ministeri
competent en esports, les funcions següents:

a)

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

b)

Contribuir mitjançant informació i difusió adequada a un més gran coneixement dels esports,
tenint en compte la vocació turística indiscutible del Principat d'Andorra.

c)

Vetllar pels interessos comuns dels clubs, les entitats, els esportistes i altres membres que en
depenguin.

d)

Promoure la reglamentació a Andorra dels esports de muntanya assessorant i col·laborant amb
l'Administració en allò que sigui requerida.

e)

Crear, atendre i potenciar projectes i iniciatives tendents a la conservació de l'entorn natural i el
medi ambient, respectant sempre la natura en la promoció de les seves modalitats esportives.

f)

Exercir la representació de les modalitats d’esports de muntanya a Andorra davant de
l'Administració i de tot altre organisme oficial o particular, tant en l’àmbit nacional com
internacional. A aquests efectes, les persones físiques que ocupin un càrrec de representació
han de ser de nacionalitat andorrana.

g)

Promoure i qualificar les competicions esportives d’esports de muntanya oficials a Andorra.

h)

Encarregar-se de la tutela de les competicions de caràcter internacional que es disputin a
Andorra, controlant i sancionant l'ús de substàncies i grups farmacològics prohibits així com els
mètodes no admesos en l'esport, en col·laboració amb els òrgans competents.

i)

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

j)

Sotmetre a tràmit del ministeri competent en esports la incorporació d'una modalitat esportiva
dins de la Federació.

k)

Actuar en col·laboració i coordinació plenes amb els òrgans esportius de l'Administració en
l’organització o tutela de les competicions i les activitats oficials d'àmbit estatal i internacional que
tinguin lloc al Principat d'Andorra.

l)

Col·laborar amb l'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya en tot el que
estigui relacionat amb la formació de tècnics i esportistes dels esports de muntanya.

m) Lliurar contra pagament les llicències federatives.
n)

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

o)

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

p)

Vetllar pel compliment i la interpretació correcta de les reglamentacions i les normes tècniques
vigents en cada moment.

q)

En general, disposar el que convingui per a la millora de la pràctica de les disciplines i les
modalitats esportives previstes, amb especial atenció a la seguretat de la pràctica esmentada.

r)

Exigir la llicència federativa per poder participar en activitats o competicions oficials dins de
l'àmbit d'Andorra i internacionalment.

MEMBRES DE LA FEDERACIÓ ANDORRANA DE MUNTANYISME
Article 6
Poden o han d'afiliar-se a la FAM les entitats legalment constituïdes d'acord amb el ministeri competent en
esports i la legislació vigent que tinguin per objecte fomentar i promoure la pràctica de l'esport en
qualsevol de les seves modalitats, pagant les quotes corresponents fixades per la Junta General.

Les demandes d'afiliació s'han d’adreçar per escrit a la Junta General, acompanyades d’una còpia dels
Estatuts legalment autoritzats pel ministeri competent en esports i la llista de membres i càrrecs de la
Junta General del club corresponent.
La Junta General de la FAM accepta o denega les sol·licituds d'afiliació, d’acord amb els principis
d'objectivitat i reglamentació.
La pèrdua de condició de membre de la Federació Andorrana de Muntanyisme es produeix en els casos
següents:
a)

Per voluntat pròpia, comunicada per escrit.

b)

Per l'extinció o la dissolució del club, l'agrupació esportiva o la secció.

c)

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

d)

Per resolució judicial.

e)

Per falta de pagament de les llicencies o de les quotes a la Federació, amb el requeriment previ
fefaent.

f)

Per qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent.

DRETS I OBLIGACIONS DE LES ENTITATS FEDERADES
Article 7
1.- Són drets de les entitats federades:
a)

Participar amb veu i vot en les assemblees generals d'acord amb el que disposen aquests
Estatuts.

b)

Poder participar en les competicions oficials de caràcter federat organitzades o tutelades per la
Federació Andorrana de Muntanyisme i en les competicions oficials d'àmbit internacional, sempre
que sigui procedent d'acord amb les reglamentacions i les disposicions legals vigents.

c)

Poder sol·licitar l’organització de campionats i competicions d’esports de muntanya i el
reconeixement oficial de la Unió Internacional d’Associacions d’Alpinisme.

d)

Beneficiar-se de les prestacions o serveis que la Federació acordi per als seus membres.

e)

Contribuir als fins específics de la Federació Andorrana de Muntanyisme.

f)

Exigir que l'actuació de la Federació Andorrana de Muntanyisme s'ajusti al que disposen aquests
Estatuts i la normativa legal vigent.

g)

Conèixer les activitats de la Federació i examinar-ne la documentació.

h)

Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que la
Federació Andorrana de muntanyisme pugui organitzar.

2.- Són obligacions de les entitats federades:
a)

Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació Andorrana de
Muntanyisme mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els
òrgans de govern i d'administració de la Federació en l'àmbit de les seves competències.

b)

Complir amb els estatuts, els reglaments federatius i els acords dels òrgans de representació i
govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències.

c)

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

d)

Comunicar o notificar a la Federació i al ministeri competent en esports tots aquells actes o
dades que prevegi la Llei o que s'estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els següents:

-

canvis de domicili social

-

modificacions o renovacions de la Junta General.

-

modificacions o revisions dels estatuts o reglaments

-

convocatòries de les assemblees generals ordinàries o extraordinàries

-

calendari anyal d'activitats

Article 8
La integració de les persones físiques i jurídiques a la Federació es fa mitjançant l'abonament de la
llicència federativa corresponent.
L’afiliació individual a la Federació Andorrana de Muntanyisme es fa mitjançant l’obtenció de la llicència
federativa que s’atorga i es distribueix mitjançant els clubs afiliats respectius i no es pot obtenir
directament.
La Junta General de la Federació Andorrana de Muntanyisme accepta o denega les sol·licituds d'afiliació,
d’acord amb els principis d'objectivitat i reglamentació. En tot cas, no pot denegar-la si la persona que la
sol·licita reuneix les condicions necessàries per a la seva obtenció.
Article 9
Les llicències han de tenir els conceptes mínims següents:
a)

Les dades de la persona física o de l'entitat esportiva federada.

b)

La quota corresponent a la Federació Andorrana de Muntanyisme.

c)

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

A proposta de la Junta General, l’Assemblea General pot incloure aquells altres conceptes econòmics que
es consideren necessaris, i en especial una assegurança de responsabilitat civil i de danys a tercers, que
s'ha de contractar amb una de les entitats asseguradores d'Andorra.
La Federació Andorrana de Muntanyisme, per poder expedir les llicències o per poder autoritzar la
participació en competicions esportives oficials, exigeix com a requisit previ i imprescindible que
l'esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d'aptitud per a la pràctica de la modalitat o disciplina
esportiva corresponent.
COMPETICIONS
Article 10
Les competicions esportives es classifiquen en:
a)

Competicions de caràcter federat

b)

Competicions no federades

Article 11
Es consideren competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la
Federació Andorrana de Muntanyisme. Aquestes competicions poden ser d’àmbits diferents i hi poden
participar esportistes professionals o afeccionats.
Es consideraren competicions no federades les que promou i organitza qualsevol entitat esportiva
legalment reconeguda, les quals tenen el caràcter d'homologades si prèviament han estat acceptades per
la Federació Andorrana de Muntanyisme.
Article 12

És competència directa de la Federació Andorrana de Muntanyisme l'elecció dels esportistes que han
d'integrar les seleccions nacionals i és obligació dels clubs esportius federats facilitar l'assistència dels
esportistes a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i la participació de les seleccions
andorranes en les competicions programades.
Article 13
Tota activitat o competició esportiva, tant si és federada com si no ho és, obliga l’entitat organitzadora, si
les seves característiques o particularitats ho exigeixen, a la concertació prèvia d'una modalitat específica
d'assegurança que cobreixi els eventuals danys i els perjudicis ocasionats a tercers amb motiu de la seva
celebració.
TÍTOL II. ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ
Article 14
Són òrgans de govern i representació de la Federació Andorrana de Muntanyisme l'Assemblea General, la
Junta General i la Comissió Permanent.
L'ASSEMBLEA GENERAL
Article 15
L'Assemblea General és el màxim òrgan de govern i representació de la Federació en la qual representats
els diferents estaments esportius. La seva elecció s'efectua mitjançant sufragi lliure, igual, directe i secret,
per i entre els components federats de tots els estaments de la seves modalitats esportives, d'acord amb
els percentatges de llicències que s'estableixin reglamentàriament.
Els seus acords vinculen tots els membres afiliats. El president de l'Assemblea General és el mateix
president de la Junta General i la Comissió Permanent.
Article 16
Entre la convocatòria de l'Assemblea i la seva realització han de transcórrer com a mínim 30 dies naturals.
Les convocatòries s'han de fer mitjançant escrit dirigit a cadascun dels membres i han d' indicar la data,
l’hora i el lloc de la realització de l'Assemblea, i l'ordre del dia, i s' han d'anunciar com a mínim en una
publicació diària d'àmbit andorrà. La informació sobre les matèries objecte de l'Assemblea ha de posar-se
a disposició dels membres a la seu de la Federació amb 15 dies naturals d'antelació.
Poden votar tots els clubs, les agrupacions o seccions afiliades que tinguin una antiguitat d'afiliació
mínima d'un any i un representant per cada estament en el qual estan agrupades les persones físiques
(esportistes, jutges, àrbitres i tècnics).
Article 17
Sense perjudici que se'n puguin assenyalar d'altres al moment oportú, les competències de l'Assemblea
General són les següents:
a)

Elegir els membres que han de formar part de la Junta General.

b)

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

c)

Aprovar el pla general d'actuació anual, els programes i les activitats esportives i els seus
objectius.

d)

Aprovar l'informe o la memòria de les activitats de l'exercici vençut que ha de presentar la Junta
General.

e)

Resoldre les propostes que la Junta General i les entitats afiliades presentin a l'Assemblea.

f)

Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts o dels reglaments.

g)

Aprovar el vot de censura.

h)

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

i)

Establir les quotes extraordinàries o derrames.

j)

Establir el règim disciplinari.

k)

Dissoldre la Federació, sempre amb la conformitat del ministeri competent en esports.

Article 18
Les assemblees generals poden ser ordinàries o extraordinàries.
És ordinària l'Assemblea que preceptivament ha de fer la Federació Andorrana de Muntanyisme un cop
l'any per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva competència i, com a mínim, sobre les
matèries esmentades als apartats 2, 3 i 4 de l'article anterior. L’Assemblea Ordinària s'ha de fer
necessàriament dins dels sis mesos naturals següents a l'acabament de l'exercici.
La convoca el president, amb un mínim de trenta dies d'antelació, adreçant una carta circular a cada
membre, en la qual ha de figurar l'ordre del dia de la reunió, i el lloc, la data i l'hora de la primera i de la
segona convocatòria. La segona convocatòria es fa amb una diferència mínima de mitja hora respecte a
la primera, per al cas que no hi siguin presents com a mínim la meitat més un dels membres. En aquest
cas, es vàlida la reunió celebrada en segona convocatòria sigui quin sigui el nombre d'assistents.
Són extraordinàries totes les altres assemblees generals que es convoquin durant l'exercici. La
convocatòria de l'Assemblea Extraordinària s'ha de fer per acord de la Junta General, a iniciativa del
president o de la Junta General, o a petició dels membres afiliats que representen un nombre no inferior al
20% del total dels membres de l'Assemblea. En aquest darrer cas, des del dia en què la Junta General
rebi la sol·licitud i la convocatòria, no poden passar més de trenta dies.
Els acords de les assemblees s'han d'adoptar amb la majoria dels vots presents en el moment de la
votació, llevat dels acords per als quals aquests Estatuts hagin previst una majoria qualificada, que en cap
cas no pot ser superior als dos terços dels membres presents a l'Assemblea i que en cas de dissolució de
la Federació no són vàlids sense la conformitat del ministeri competent en esports.
Article 19
L'Assemblea General ha d'estar presidida per una mesa formada pel president i els altres components de
la Junta General de la Federació Andorrana de Muntanyisme Ha d'actuar com a secretari de l'Assemblea
el secretari de la Federació o qui el substitueixi, el qual n'ha d'estendre l'acta corresponent.
Article 20
El president o qui el substitueixi ha de dirigir els debats, concedir i retirar les paraules, fixar els torns
màxims d'intervenció, ordenar les votacions i disposar el que calgui per al bon funcionament de
l'Assemblea.
Article 21
L'acta ha de ser aprovada en Assemblea General.
El president i el secretari, han de subscriure l'acta, de la qual cal informar els membres de l'Assemblea i
enviar una còpia al ministeri competent en esports en un termini màxim d’un mes des de la data de
l'aprovació.
LA JUNTA GENERAL
Article 22
La Junta General és l'òrgan de govern, gestió i representació democràtica dels interessos i el
funcionament de l'entitat, d'acord amb l'objecte social i els acords de l'Assemblea.
De manera especial, són competència de la Junta General les qüestions següents:
a)

Fer-se càrrec de l'admissió d'afiliats.

b)

Convocar les assemblees ordinàries i extraordinàries.

c)

Presentar a l'Assemblea General ordinària, en acabar l'exercici, de l'informe o la memòria de les
activitats realitzades i de la liquidació de l'exercici econòmic vençut, amb el balanç i el compte de
resultats i el pressupost i el pla general d'actuació anual per a l'exercici següent.

d)

Crear les Comissions que es considerin convenients.

Article 23
La Junta General ha d'estar integrada pel nombre de membres que fixin els Estatuts, que no pot ser
inferior a 9 ni superior a 19. S’ha de mantenir sempre el nombre imparell en la totalitat dels seus
membres.
Són membres de la Junta General els càrrecs i les persones següents:
a)

El president, que és el de la Federació.

b)

Un o dos vice-presidents.

c)

El secretari.

d)

El tresorer.

e)

Els vocals.

Article 24
Els membres de la Junta exerceixen els càrrecs gratuïtament, i responen de la seva actuació davant els
socis, afiliats i tercers.
Article 25
La convocatòria de les reunions de la Junta General la fa el president. Com a mínim, s'ha de fer una
reunió cada 2 mesos, o tantes vegades com sigui necessari a iniciativa del president o de quatre
membres de la Junta General.
Per constituir la Junta General és necessari que hi assisteixin, almenys, la meitat dels membres que la
componen, i els acords s'han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del president és
diriment en cas d'empat.
EL PRESIDENT
Article 26
El càrrec de president ha de recaure en una persona de nacionalitat andorrana. El president de la
Federació Andorrana de Muntanyisme ho és també de l'Assemblea General, de la Junta General i de la
Comissió Permanent, deté la seva representació legal i en presideix els òrgans de govern.
Per a l'exercici de les seves funcions, el president de la Federació Andorrana de Muntanyisme té les més
amplies facultats de representació tant en l'àmbit nacional com internacional, administració i gestió de la
Federació, i li corresponen totes les que no estiguin expressament reservades en aquests Estatuts, a
l'Assemblea General.
El càrrec de president federatiu és incompatible amb tot altre càrrec directiu de qualsevol altra entitat
esportiva, llevat del Comitè Olímpic Andorrà.
VICEPRESIDENT
Article 27
El vicepresident ha d'auxiliar el president en tot el que calgui i ha d'exercir les seves funcions d'acord amb
les seves instruccions, i a més la junta directiva, li podrà assignar funcions.
Així mateix, ha de substituir el president en cas d'absència, vacant o malaltia. El president serà substituït
pel vice-president primer i aquest, pel vice-president segon.

TRESORER
Article 28
La gestió econòmica de la Federació correspon al tresorer, que té com a funcions especifiques les
següents:
a)

Portar la comptabilitat de la Federació.

b)

Proposar els cobraments i els pagaments.

c)

Informar de la situació dels assumptes econòmics pendents i proposar les mesures que consideri
adequades per resoldre'ls.

d)

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

e)

Donar compte a la Junta General dels membres afiliats o adherits morosos.

f)

Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma solidària amb el president, sempre
d'acord amb el que s'hagi aprovat pressupostàriament en l'Assemblea anual.

SECRETARI
Article 29
Correspon al secretari:
a)

Estendre i autoritzar amb la signatura del president les actes i els certificats de les juntes de
govern i assemblees generals i fer-ne les convocatòries.

b)

Estendre documents propis de la Secretaria.

c)

Portar els llibres de registre de membres afiliats i adherits.

d)

Portar els llibres d'actes de les assemblees generals, de la Junta General, i de les reunions de la
Comissió Permanent.

e)

Facilitar als directius i òrgans de la Federació tota la informació que calgui per a la seva feina i
responsabilitats.

f)

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

g)

Assumir les altres funcions que li encarregui la Junta General.

VOCALS
Article 30
Correspon als vocals desenvolupar les funcions de col·laboració i tècniques que els confiï la Junta
General i formar part de les Comissions creades per aquesta.
JUNTA GENERAL
Article 31
Els càrrecs de la Junta General s'elegeixen a l'Assemblea ordinària per un període de quatre anys,
coincidint amb els períodes olímpics. En cas de dimissió, renúncia, incapacitació o qualsevol altre motiu,
la nova Junta General entrant té un mandat que dura fins a la finalització del període olímpic.
El vot s’exerceix mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret.
En cas d'empat, es fa una segona votació entre els empatats, mitja hora després d'haver finalitzat el
recompte de vots.
Article 32

Si no es presentar cap candidatura, la Junta General sortint continua regint i administrant la Federació, i
ha de convocar noves eleccions en el termini de tres mesos en Assemblea extraordinària.
Article 33
En cas de cessament, defunció o dimissió del president de la Federació es convoca Assemblea General
extraordinària per procedir a l'elecció de la nova Junta General.
En cas de cessament, defunció o dimissió d'algun membre de la Junta General que no sigui el president,
és substituït per la persona que acordin els membres restants de la Junta General.
Article 34
El cessament o la suspensió dels membres de la Junta General es produeix per les causes següents:
a)

Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.

b)

Voluntat pròpia expressada per escrit.

c)

Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits.

d)

Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.

e)

Decisió disciplinària.

f)

Aprovació d'un vot de censura.

LA COMISSIÓ PERMANENT
Article 35
La Comissió Permanent és l'òrgan de gestió diària i permanent per delegació de la Junta General. La
Comissió Permanent atén totes les gestions diàries i urgents i en passa compte a la Junta General, i
també prepara les sessions de la Junta General.
Article 36
La Comissió Permanent està integrada pel president, el vicepresident, el secretari, el tresorer i dos vocals.
Els dos vocals de la Comissió Permanent són escollits per la Junta General.
Tots els vocals de la Junta General poden assistir a les sessions de la Comissió Permanent quan ho
creguin necessari per resoldre els afers que calgui o a petició de qualsevol altre membre de la Comissió
Permanent.
Article 37
La Comissió Permanent es reuneix almenys dues vegades al mes o tantes vegades com sigui necessari a
iniciativa del president o de dos membres de la Comissió Permanent.
Article 38
La Comissió Permanent atén totes les demandes i reclamacions dels federats, clubs, tècnics, esportistes,
personal de la Federació i les tramet a la Junta General. En cas d’urgència pot prendre decisions que han
de ser ratificades per la Junta General.
Article 39
Els membres de la Comissió Permanent exerceixen els càrrecs gratuïtament, i responen de la seva
actuació davant els federats, afiliats i tercers.
Article 40
Per constituir la Comissió Permanent és necessari que hi assisteixin, almenys, la meitat dels membres
que la componen, i és obligatori la presència del president i en el seu defecte del vicepresident, que
n’assumeix les seves funcions. Els acords s'han de prendre per majoria simple dels assistents. El vot del
president serà diriment en cas d'empat.

COMISSIONS
Article 41
La Junta General de la Federació crea les Comissions que consideri necessàries per al seu bon
funcionament. Les Comissions s’encarreguen de qüestions i assumptes específics, i informen a la Junta
General de la seva actuació.
Article 42
Les comissions es composen dels membres que es cregui oportú, i és necessari que almenys un membre
de la Junta General formi part de cada una de les Comissions creades. A més, es podent nomenar
persones que no formin part de la Junta General, i que per la seva vàlua, experiència o coneixements,
puguin contribuir a un funcionament o resultat millor de la Comissió.
TÍTOL III. RÈGIM DOCUMENTAL I ECONÒMIC
RÈGIM DOCUMENTAL
Article 43
Integren el règim documental de la Federació Andorrana de Muntanyisme:
a)

Els llibres d'actes, on s'ha de consignar el contingut de les reunions de l'Assemblea General, de
la Junta General i de la Comissió Permanent, amb indicacions de la data, els assistents, els
assumptes tractats i els acords adoptats.

b)

Les actes de l'Assemblea General, de la Junta General i de la Comissió Permanent, signades pel
president i el secretari de la Junta General.

c)

El registre d'entitats federades, on s'han de fer constar de manera diferenciada els membres
afiliats, dels quals s'ha de consignar, com a mínim, la denominació del club, agrupació o secció,
el seu domicili, el president de l'entitat o el responsable de la secció adherida i les modalitats
esportives que practiquen.

d)

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

e)

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

RÈGIM ECONÒMIC
Article 44
El sistema econòmic de la Federació està sotmès a la Llei de les finances públiques.
El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s'han d'aplicar les normes
econòmiques establertes en aquests Estatuts i la normativa vigent o la que en un futur es pugui dictar.
Així mateix, s'ha de portar, almenys, un llibre diari, inventaris, balanços i comptes anuals.
Article 45
La Junta General de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos de l'exercici, i presentar a
l'Assemblea General, dins dels sis primers mesos de l'exercici, els seus comptes anuals, que han de
comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, el pressupost de l'exercici i la memòria d'acord amb
aquestes disposicions.
Els comptes anuals i els pressupostos han de ser al domicili social un mínim de quinze dies abans de
l'Assemblea a disposició dels seus membres, els quals en poden demanar una còpia, que se'ls ha de
lliurar abans que es faci l'Assemblea.
Article 46
Constitueixen els ingressos de la Federació Andorrana de Muntanyisme:

a)

Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides pels òrgans de
l'administració.

b)

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

c)

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

d)

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

e)

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

f)

Els préstecs o crèdits que se li concedeixin.

g)

Els ingressos que obtinguin en relació amb l'organització de proves o activitats esportives.

h)

Les ajudes rebudes d'empreses o particulars per a la promoció i el desenvolupament dels
esports o activitats pròpies de la Federació.

i)

Qualsevol altre ingrés acceptat i aprovat per la Junta General.

TÍTOL IV. ÀMBIT JURISDICCIONAL
Article 47
Contra tots els actes i acords dels òrgans de la Federació Andorrana de Muntanyisme es pot recórrer, una
vegada esgotats els recursos federatius. La Comissió Jurídica Esportiva és l'òrgan adscrit orgànicament al
ministeri competent en esports que, actuant amb total independència, decideix en darrera instància
administrativa sobre les qüestions en matèria esportiva de la seva competència. Les resolucions de la
Comissió Jurídica Esportiva exhaureixen la via administrativa.
TITOL V. REFORMA I DISSOLUCIÓ DELS ESTATUTS
REFORMA
Article 48
Per procedir a la reforma i la modificació dels Estatuts és necessari que s'acordi en Assemblea General
extraordinària per majoria dels vots dels assistents.
A la convocatòria de l'Assemblea s’han d'indicar clarament els articles que són objecte de la reforma o
modificació i s'ha d'anunciar als membres de l'Assemblea, que disposen d'una còpia de les modificacions
proposades a la Secretaria de la Federació Andorrana de Muntanyisme amb una antelació de quinze dies
a la data de l'Assemblea.
Un cop acordada la modificació o la reforma dels Estatuts, se'n remet una còpia al ministeri competent en
esports, perquè hi doni la seva conformitat.
DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ
Article 49
La Federació Andorrana de Muntanyisme s'extingeix com a tal per les causes següents:
a)

Acord de l'Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una majoria de dos
terços dels membres de la Federació Andorrana de Muntanyisme, sempre que representin la
majoria dels membres amb dret a vot de l'Assemblea i amb la conformitat del ministeri competent
en esports.

b)

Revocació del seu reconeixement per part de l'autoritat competent.

c)

Fusió o absorció amb altres federacions esportives.

d)

Resolució judicial motivada.

e)

Imperatiu legal.

f)

Inactivitat esportiva durant més de dos anys.

g)

Qualsevol altra causa prevista a l'ordenament jurídic vigent.

Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea nomenarà una comissió liquidadora, que substitueix durant
el període de liquidació la Junta General i té plenes facultats per al compliment de la mateixa missió.
Realitzat l'actiu i pagat el passiu, el patrimoni resultant de la liquidació, si é el cas, reverteix en la
col·lectivitat, i a aquest efecte s’ha de comunicar la dissolució al Govern perquè doni a aquests béns la
destinació que estimi més convenient.
DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- Els Estatuts de la Federació, així com les modificacions, s’han de publicar, una vegada
aprovats administrativament, al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.
SEGONA.- Els reglaments de la Federació, així com les modificacions, s’han de publicar, una vegada
aprovats administrativament, en el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, i inscriure en el Registre
d'Entitats Esportives.
TERCERA- Els Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seva publicació al Butlletí Oficial d'Andorra.

Aprovats per l’Assemblea General, a Andorra la Vella, el 29 de novembre de 1999.
Modificats per l’Assemblea General, a Andorra la Vella, el 23 de febrer del 2002.
Modificats per l’Assemblea General, el 30 d’octubre del 2003.

ANNEX
1.- Modalitats i disciplines esportives
1.1. Excursionisme
1.2. Alpinisme
1.3. Esquí de muntanya
1.4. Raquetes de neu
1.5. Escalada
1.6. Descens de barrancs
1.7. Curses d’orientació
1.8. Curses de muntanya
2.- Altres activitats
1. Disciplines Esportives
1.1. Excursionisme
Inclou totes les activitats pedestres que s'efectuen en el medi natural, en la realització de les
quals no cal l'ús d'un material específic ni de tècniques pròpies de la progressió en la neu, el glaç
o la roca.
La bicicleta de muntanya, en l'aspecte no competitiu, la qual té un material i unes tècniques
pròpies, s'inclou en aquest apartat pel fet de realitzar-se en el mateix espai i tenir els mateixos
objectius que les activitats pedestres.
1.2. Alpinisme
Conjunt d'especialitats que se solen practicar a l'alta muntanya, sobre terreny rocós, nevat i/o
glaçat i en tota mena de condicions.
Consisteix en la realització de recorreguts bàsicament pedestres i d'escalada en alta muntanya,
sobre tota mena d'inclinacions i tipus de superfície. Requereix d'un coneixement complet de
l'entorn on es realitzen les activitats (terreny i climatologia) així com les diverses tècniques i
materials comuns (sobretot piolet, grampons i corda).
Actualment, encara que només hi ha reglaments per els ral·lis d'alta muntanya, existeix un criteri
tàcit entre els esportistes, les entitats i la federació per a valorar i classificar les activitats com a:
1.

Ascensions d'Alta Cota (aproximadament cims de més de 6.000 metres).

2.

Hivernal (escalada sobre terreny mixt en el període estacional de l'hivern).

3.

Cascades de Glaç (escalada d'alta dificultat sobre cascades o corredors de glaç)

4.

Ral.lis d'Alta Muntanya (activitat competitiva consistent en la realització d'itineraris d'alta
muntanya prefixats, amb diferents graus de dificultat i amb una puntuació proporcional;
l'acumulació de punts dóna la classificació).

En aquestes activitats es valora l'obertura de rutes noves, la repetició per primera vegada per
andorrans, les condicions trobades, l'estil (nombre de participants, ús d'oxigen, portadors,
equipament previ, etc.)
1.3. Esquí de muntanya
Consisteix en la realització de recorreguts amb esquís i sobre neu en muntanya i alta muntanya,
sobre tota mena pendents i tipus de superfície. En ocasions es combinen amb trams pedestres i
d'escalada.
La seva característica pròpia és el desplaçament amb l'ús d'esquís, tant en l'ascens com en el
descens.

Es practica de manera competitiva com a curses de velocitat (de 2 a 5 hores de durada amb un
desnivell positiu acumulat de 2.000 a 3.000 m) o de ral·lis de resistència (travesses al llarg de 2 o
més dies).
Les competicions es disputen individualment o per equips (de 2 o 3 persones), i en les modalitats
de crono-escalada o sortida en línia.
Si bé tradicionalment aquestes competicions s’han celebrat en muntanya i alta muntanya, la
tendència es d’aproximar-se als dominis de les estacions d’esquís.
1.4. Raquetes de neu
Consisteix en la realització de recorreguts sobre terrenys de poca inclinació i neu fonda amb
raquetes als peus.
Encara que actualment no existeixen reglaments de competició, és previsible que a curt termini
comencin a realitzar-se proves de velocitat, resistència i/o orientació.
1.5. Escalada
Conjunt d'especialitats que se solen practicar sobre terreny rocós. Totes elles requereixen un
coneixement complet de l'entorn on es practiquen (terreny i climatologia), així com les diverses
tècniques i materials comuns (corda, sistema de descens, etc.).
Hi ha les especialitats següents: escalada clàssica, escalada esportiva.
1. Escalada Clàssica
Consisteix en la realització de recorreguts, bàsicament d'escalada en parets de
roca, en mitja i baixa muntanya. Sovint l'activitat principal es complementa amb
itineraris d'aproximació i/o de descens pedestres.
Actualment, encara que no hi ha reglaments, existeix un criteri tàcit entre els
esportistes, les entitats i la federació per valorar i classificar les activitats com a:
1. Escalada en Cingleres o "escoles" (itineraris normalment equipats amb
ancoratges)
2. Escalada de Grans Parets (itineraris normalment desequipats i sovint de més
llargada)
En totes aquestes activitats es valora l'obertura de rutes noves, la repetició per
primera vegada per andorrans, la dificultat, les condicions trobades, l'estil
(nombre de participants, equipament previ, etc.)
2. Escalada Esportiva
Consisteix en la realització d'escalades de poca alçada tant sobre roca natural
com sobre estructures artificials equipades prèviament amb ancoratges. La
característica principal és la superació de passos d'alta dificultat i de manera
individual.
Es practica de manera competitiva amb proves de dificultat i de velocitat.
1.6. Descens de barrancs
Consisteix en la realització d'itineraris tot seguint el curs d'engorjats i barrancs, tot combinant el
descens amb la corda, amb trams d'aigua i a peu.
Encara no existeix cap reglament de competició.
1.7. Curses d’orientació
Curses d’orientació tenen com a objectiu efectuar un recorregut (generalment en una zona de
bosc) marcat en una mapa utilitzant la brúixola com a eina de navegació, en el mínim de temps
possible

1.8.- Curses de muntanya
Les curses de muntanya tenen com a objectiu el efectuar un recorregut senyalitzat per camins de
muntanya en el mínim de temps possible.
Hi ha competicions de diferents distancies, desnivells i una reglamentació sobre el tipus de
competició. Dites competicions han de superar un desnivell positiu de 300 metres.
Tindran la consideració d'activitats afins als esports de aquelles que les complementin cultural i
cívicament.
2. Altres activitats
Es tracta d'activitats o temes que són competència de la FAM però que pel fet de no tractar-se
d'activitats físiques no poden incloure’s en l'apartat de Disciplines esportives.
2.1 Acampada esportiva
És la versió d'acampada destinada fonamentalment a facilitar l'accés als cims i
la realització d'excursions per una zona concreta
2.2 Equipaments esportius
Són els equipaments destinats a facilitar la pràctica de les activitats de
muntanya.
Tipus d'equipaments esportius: refugis, terrenys d'acampada, rocòdroms i
itineraris senyalitzats (Senders de Gran Recorregut -GR-, Senders de Petit
Recorregut -PR-, Senders Locals -SL- i Senders Urbans -SU-)
2.3 Accions ecològiques
Tot tipus d'accions i actuacions destinades a la protecció, l'estudi i la difusió de
la fauna, la flora i, en general, a la preservació del patrimoni arquitectònic i el
natural d’Andorra.
2.4 Activitats culturals i recreatives
Tenen com a objectiu el potenciar, exposar, debatre, estudiar, etc. tots els
aspectes esportius i culturals relacionats amb la muntanya, així com la formació
en els aspectes esmentats
Poden ser dels tipus següents: Concursos, congressos, conferències,
exposicions, jornades, seminaris, cursos, etc.
2.5 Medicina de muntanya
Accions i activitats destinades a la prevenció i profilaxi de les lesions i dels
accidents de muntanya i a l'estudi, la difusió i la formació en tot el que fa
referència a aquesta especialitat mèdica.
2.6 Prevenció i seguretat en muntanya
Accions i activitats destinades a la prevenció dels accidents, així com a l'estudi,
la difusió i la formació en tot el que fa referència a la seguretat en muntanya.
2.7 Publicacions
Documentació que s'edita amb l'objecte d'informar o formar en totes les
branques de l'excursionisme.
Poden ser: llibres, guies, mapes i revistes.
Aprovats per l’Assemblea General, a Andorra la Vella, el 29 de novembre de 1999.
Modificats per l’Assemblea General, a Andorra la Vella, el 23 de febrer del 2002.
Modificats per l’Assemblea General, el 30 d’octubre del 2003.

