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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ ANDORRANA DE 
KARATE 

 
(FANDKARATE) 

 
TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
Article 1. Definició i règim jurídic 
 
1. La Federació Andorrana de Karate és una associació esportiva sense ànim de lucre, 
d’interès públic i social, que gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat d’obrar 
plenes per al compliment dels seus fins, que té un patrimoni propi i independent, i que 
es dedica a la promoció, la gestió i la coordinació de la pràctica de l’esport del karate 
en l’àmbit del Principat d’Andorra. 
 
A més de les seves pròpies atribucions, exerceix per delegació funcions públiques de 
caràcter administratiu, actuant en aquest cas com a agent col·laborador de 
l’Administració pública. 
 
2. La Federació està constituïda bàsicament per entitats esportives (agrupacions o 
clubs esportius i seccions d’acció esportiva), entrenadors i tècnics, àrbitres i jutges 
esportius i esportistes. 
 
3. La Federació es regeix, quant a la seva reglamentació interna, organització i 
funcionament per la legislació vigent a Andorra, pels presents Estatuts així com pels 
acords vàlidament adoptats pels seus òrgans. En matèria esportiva, a més de la 
normativa nacional que estigui en vigor, la Federació es sotmetrà a la disposicions que 
dicti el Comitè Olímpic Internacional,  la Federació Internacional de Karate i el Comitè 
Olímpic Andorrà. En especial, es sotmetrà també a les Regles antidopatge de 
l’Agència Andorrana Antidopatge. 
 
 
Article 2. Denominació 
 
La Federació es denomina “FEDERACIÓ ANDORRANA DE KARATE”, per anagrama 
“FANDKARATE”. 
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Article 3. Durada 
 
La durada de la Federació és indefinida, i només es dissoldrà per les causes previstes 
en els presents Estatuts, o en la legislació en cada moment vigent en la matèria. 
 
 
Article 4. Domicili 
 
La Federació té el seu domicili social al Centre de Tecnificació d’Ordino, Carrer 
Narciso Yepes s/n, AD300 ORDINO. 
 
Aquest domicili social podrà ser traslladat a qualsevol altre indret del Principat 
d’Andorra, per decisió de la Junta Directiva, fet que haurà de ser comunicat al Registre 
d’Associacions. 
 
 
Article 5. Objecte i funcions 
 
1. La Federació Andorrana de Karate, té per objecte i finalitat bàsica la d’ordenar, 
impulsar i dirigir tota l’activitat esportiva del karate a Andorra, podent col·laborar amb 
qualsevol altra entitat, institució o organisme per tal d’assolir l’esmentada finalitat. 
Queda ben entès que les dues modalitats esportives del karate, Kata i Kumite, són 
competència d’aquesta Federació. 
 
La Federació té plena capacitat jurídica per a celebrar tota mena d’actes i contractes, i 
per adquirir tota classe de béns, mobles i immobles, que estimi convenients pel 
desenvolupament dels seus fins. Per mitjà dels seus representants, pot comparèixer 
davant tota mena de fedataris i autoritats, judicials i extrajudicials, entaular, seguir, 
desistir i transigir tota mena d’instàncies, demandes i recursos de qualsevol ordre, 
sigui quin sigui els seu grau i jurisdicció i, en general, realitzar tota mena d’actes 
jurídics dins l’esfera dels fins que li són propis. 
 
2. A més, sota la coordinació i tutela de l’òrgan governamental competent en matèria 
d’esports, exerceix les funcions de caràcter públic següents: 
 

a) Qualificar i organitzar -directament o indirectament- les activitats i les 
competicions esportives d’àmbit estatal i establir el programa oficial de 
competicions i altres esdeveniments. 
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b) Promoure amb caràcter general el karate, des de l’esport de base fins a l’esport 

d’elit. 
c) Vetllar per la seguretat i la salut de les persones i entitats federades, cooperar 

amb les federacions internacionals i amb l’Agència Andorrana Antidopatge en 
matèria de lluita contra el dopatge i exercir una funció de prevenció i lluita 
contra el dopatge en tot l’entorn de la federació, d’acord amb la normativa 
aplicable. 

d) Col·laborar amb la Fundació de l’Esport. 
e) Dissenyar i executar els plans de preparació dels esportistes d’alt nivell i dels 

esportistes promesa en el karate, d’acord amb les directrius del Comitè Olímpic 
Andorrà i el Comitè Paralímpic Andorrà, amb l’acord de l’òrgan governamental 
competent en matèria d’esports. 

f) Triar els esportistes de la selecció nacional.  
g) Organitzar o tutelar les competicions promogudes per les federacions 

internacionals que tinguin lloc al Principat d’Andorra. 
h) Col·laborar amb l’Escola de Formació de professions Esportives i de Muntanya 

i altres entitats nacionals o internacionals en la formació de tècnics esportius. 
i) Col·laborar en l’organització de l’esport de base en edat escolar i en els jocs 

escolars. 
j) Vetllar pel compliment de la normativa esportiva. 
k) Executar les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva. 

 
3. Tanmateix, la Federació exerceix la representació del Principat d’Andorra en les 
activitats i les competicions esportives d’àmbit internacional. A aquest efecte, el 
president ha de ser de nacionalitat andorrana. 
 
 

TÍTOL II. MEMBRES DE LA FEDERACIÓ 
 

Capítol 1. Persones Jurídiques 
 
Article 6. Membres de la Federació 
 
1. Podran afiliar-se a la Federació Andorrana de Karate, els Clubs, Agrupacions i 
Seccions d’acció esportiva legalment constituïts i autoritzats per l’òrgan governamental 
competent en matèria d’esports, que tinguin per objecte l’estudi, la promoció o la 
pràctica del karate, sempre que es sotmetin als presents Estatuts i contribueixin amb el 
pagament de la quota fixada per la Federació. 
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2. L‘afiliació a la Federació Andorrana de Karate serà requisit necessari per participar 
en activitats i competicions esportives de caràcter oficial, i per organitzar-les. 
 
3. El nombre de llicències federatives per any que un Club afiliat haurà de contraure 
amb la Federació Andorrana de Karate no podrà ser inferior al 50% del total de 
membres practicants del club. 
 
Els membres dels Clubs afiliats a la Federació Andorrana de Karate podran contraure 
llicències d’entitats esportives estrangeres, sempre que el total d’esportistes llicenciats 
a l’estranger no sobrepassi el 50% del total de membres practicants del club. 
 
A fi i efecte de verificar el compliment d’aquest requisit, la Junta Directiva de la 
Federació podrà sol·licitar als Clubs afiliats, i aquests hauran de lliurar, el llistat amb el 
nombre de membres practicants del Club i el nombre d’ells amb llicència federativa de 
la Federació Andorrana de Karate i amb llicència d’una entitat esportiva estrangera. 
 
 
Article 7. Procediment d’Afiliació 
 
1. Les entitats que vulguin afiliar-se a la Federació, han de presentar una sol·licitud 
escrita a la Junta Directiva, pagar la quota d’afiliació que estigui establerta i 
acompanyar amb la sol·licitud la documentació següent: 
 

a) Estatuts de l’entitat o Reglament de funcionament de la Secció esportiva, 
segons correspongui, 

b) Acta de constitució o acord de creació de la Secció esportiva, segons 
correspongui. 

c) Relació dels membres de la Junta Directiva o comissió gestora de l’entitat 
amb mandat en vigor, o relació dels responsables de la Secció esportiva 
amb mandat en vigor, segons correspongui. En ambdós supòsits la relació 
ha de ser comprensiva del nom i cognoms de les persones, del càrrec que 
ocupen i de les seves dades personals. 

d) Document acreditatiu de la inscripció al Registre d’associacions. 
 
2. Presentada la sol·licitud d’afiliació, la Junta Directiva decidirà respecte de l’admissió 
o no de l’entitat com afiliada en el termini màxim d’un mes, i comunicarà la decisió 
adoptada en un termini no superior als 15 dies hàbils després d’haver-se pres l’acord. 
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3. Si l’acord es denegatori, la Junta Directiva notificarà, també, en la comunicació 
abans citada, la forma de devolució de la quota d’afiliació que s’hagi abonat.  
 
4. En tot cas, si la Junta no resol la petició d’afiliació dins el termini d’un mes des de la 
seva recepció, s’entendrà que la sol·licitud ha estat denegada. 
 
 
Article 8. Causes de pèrdua de la condició de membre afiliat 
 
La pèrdua de la condició de membre afiliat de les persones jurídiques es produirà per 
les causes següents: 
 

a) Per voluntat pròpia, comunicada per escrit signat pel legal representant de 
l’entitat. 

b) Per l’extinció o dissolució de l’entitat esportiva o de la secció esportiva de 
l’entitat no esportiva. 

c) Per la revocació del seu reconeixement legal. 
d) Per resolució judicial. 
e) Per acord adoptat en matèria disciplinària esportiva per l’òrgan competent. 
f) Per acord adoptat en matèria disciplinària associativa per l’òrgan competent. 
g) Per manca de pagament de les quotes a què estigui obligada a fer front, previ 

requeriment a l’efecte de fer efectiu l’ingrés en un termini no superior a 15 dies 
hàbils. 

h) Per incompliment dels percentatges de membres dels Clubs que han de tenir 
llicència federativa de la FANDKARATE o que poden tenir llicències d’entitats 
esportives estrangeres respectivament establerts a l’article 6.3 dels presents 
estatuts, previ requeriment a l’efecte de que sol·licitin o bé que donin de baixa 
les llicències corresponents en un termini no superior a un mes. 

i) Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent. 
 
 

Capítol 2. Persones físiques 
 
Article 9. Membres afiliats 
 
Podran afiliar-se a la Federació Andorrana de Karate les persones físiques què, de 
forma voluntària, subscriguin la corresponent llicència federativa per a la pràctica, la 
direcció tècnica o l’arbitratge, segons correspongui, de l’esport del karate. 
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Article 10. Esportistes 
 
1. Els esportistes són les persones físiques que hagin subscrit, complint els requisits i 
seguint el procediment establert a l’efecte per la Federació, la corresponent llicència 
per a la pràctica de l’esport del karate. 
 
2. La petició de subscripció de la llicència s’haurà de formular a través d’una entitat 
afiliada a la Federació, i l’esportista haurà de romandre vinculat a l’entitat durant la 
vigència de la llicència excepte que formuli una petició de canvi d’entitat de comú 
acord, acceptada i signada per l’esportista, per l’entitat a què deixa de pertànyer i per 
la nova entitat a la qual es vincula. 
 
 
Article 11. Entrenadors i tècnics 
 
1. Els entrenadors i tècnics són les persones físiques què, estant en possessió de la 
titulació exigida en l’ordenament jurídic andorrà, complint els restants requisits i seguint 
el procediment establert a l’efecte per la Federació, hagin subscrit la corresponent 
llicència per a encarregar-se de l’entrenament, planificació, formació, perfeccionament, 
prevenció de lesions, direcció tècnica i altres funcions anàlogues en relació amb el 
karate. 
 
2. La petició de subscripció de la llicència s’haurà de formular a través d’una entitat 
afiliada a la Federació, i el tècnic haurà de romandre vinculat a l’entitat durant la 
vigència de la llicència.  
 
3. S’exceptua la vinculació anterior en el supòsit que el tècnic subscrigui directament la 
llicència a través de la Federació Andorrana de Karate per a encarregar-se de 
l’ensenyament, la preparació i la direcció tècnica de la pràctica esportiva dels 
esportistes convocats o seleccionats per a formar part de la selecció nacional. Ara bé, 
el tècnic haurà de romandre vinculat a la Federació durant la vigència de la llicència. 
 
4. No poden exercir aquesta funció, ni a canvi de remuneració ni de forma gratuïta, les 
persones menors de 16 anys, les que tinguin antecedents penals per delictes contra la 
integritat física i moral o per delictes relacionats amb menors, les que hagin comès una 
infracció del capítol segon del títol IV de la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de 
l’Esport del Principat d’Andorra durant el termini de compliment de la sanció, i les que 
siguin objecte d’una mesura administrativa que els prohibeixi participar, per qualsevol 
causa, en activitats amb joves o menors. Tampoc podran exercir aquesta funció les  
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persones que siguin objecte d’una mesura cautelar de suspensió de l’activitat 
d’entrenador, durant el temps que duri la suspensió. 
 
 
Article 12. Àrbitres i jutges esportius 
 
1. Els àrbitres i jutges esportius són les persones què, estant en possessió de la 
titulació exigida en l’ordenament jurídic andorrà, complint els restants requisits i seguint 
el procediment establert a l’efecte per la Federació, hagin subscrit la corresponent 
llicència vinculada a la Federació Andorrana de Karate per a realitzar el control de les 
regles de joc, de la prova o de la competició específiques del karate, així com també, 
per a realitzar el control de la conducta esportiva de cada prova o competició. 
 
 
2. La petició de subscripció de la llicència s’haurà de formular a través d’una entitat 
afiliada a la Federació, i l’àrbitre o jutge haurà de romandre vinculat a l’entitat durant la 
vigència de la llicència. S’exceptua la vinculació anterior en el supòsit que l’àrbitre o 
jutge subscrigui directament la llicència a través de la Federació Andorrana de Karate, 
ara bé, en aquest cas,  l’àrbitre o jutge haurà de romandre vinculat a la Federació 
durant la vigència de la llicència. 
  
3. En el transcurs de la competició els àrbitres i els jutges esportius gaudeixen de 
l’autoritat que els atorga la seva responsabilitat, i els comportaments agressius o 
antiesportius envers ells són objecte de les corresponents sancions legalment 
establertes. 
 
4. Els àrbitres i els jutges esportius exerceixen la seva funció amb independència i 
imparcialitat, d’acord amb les normes establertes per a cada modalitat esportiva. 
 
 
Article 13. Procediment de sol·licitud de llicència 
 
1. Les persones físiques han de pagar la quota d’afiliació establerta i han de presentar 
una sol·licitud, formalitzada mitjançant el model que la Federació facilitarà, signada per 
l’interessat o interessada, o el representant legal d’aquesta persona si escau, 
adreçada a la Junta Directiva, i acompanyada dels documents requerits, mitjançant la 
qual expressin la seva voluntat de subscriure la corresponent llicència federativa per a 
la pràctica, la direcció tècnica o l’arbitratge, segons correspongui, de l’esport del 
karate. 
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2. Presentada la sol·licitud de llicència, la Junta Directiva decidirà respecte del seu 
lliurament en el termini màxim d’un mes, i comunicarà la decisió adoptada en un 
termini no superior als 15 dies hàbils després d’haver-se pres l’acord. 
 
3. Si l’acord es denegatori, la Junta Directiva notificarà, també, en la comunicació 
abans citada, la forma de devolució de la quota d’afiliació que s’hagi abonat.  
 
4. En tot cas, si la Junta no resol la petició d’afiliació dins el termini d’un mes des de la 
seva recepció, s’entendrà que la sol·licitud ha estat denegada. 
 
 
Article 14. Causes de pèrdua de la condició de membre afiliat 
 
La pèrdua de la condició de membre afiliat de les persones físiques es produirà per les 
causes següents: 
 

a) Per voluntat pròpia del titular de la llicència, comunicada per escrit. 
b) Per expiració del termini pel qual ha estat concedida, sempre que no es renovi 

dins el termini establert. 
c) Per acord adoptat en matèria disciplinària esportiva per l’òrgan competent. 
d) Per acord adoptat en matèria disciplinària associativa per l’òrgan competent. 
e) Per manca de pagament de les quotes a què a estigui obligat a fer front el 

titular de la llicència, previ requeriment a l’efecte de fer efectiu l’ingrés en un 
termini no superior a 15 dies hàbils. 

f) Per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent. 
 
 

Capítol 3. Drets i deures 
 
Article 15. Drets i deures de les entitats afiliades 
 
15.1 Les entitats afiliades tenen els drets següents: 
 

a) Participar amb veu i vot a les Assemblees Generals, personalment o per 
delegació, d’acord amb el que disposen aquests Estatuts. 

b) Votar en els altres òrgans de la Federació de què formin part. 
c) Ser elegibles per als càrrecs de la Junta Directiva, d’acord amb el previst en 

aquests Estatuts. 
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d) Prendre part en les competicions oficials que promogui, organitzi, tuteli o 
autoritzi la Federació Andorrana de Karate i en les competicions oficials d’àmbit 
internacional, sempre que sigui procedent d’acord amb les reglamentacions i 
disposicions legals vigents. 

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

f) Contribuir als fins específics de la Federació i facilitar als òrgans competents el 
compliment dels compromisos o obligacions reglamentaris derivats de llurs 
relacions esportives. 

g) Conèixer i participar en les activitats que la Federació organitzi en la forma 
prevista reglamentàriament per a cada activitat. 

h) Separar-se lliurement de la Federació. 
 

15.2 Les entitats afiliades tenen els deures següents: 
 

a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació 
mitjançant les aportacions d’entrada, ordinàries o extraordinàries, i derrames, 
com també quotes per la prestació de serveis, que acordin vàlidament els 
òrgans de govern i d’administració de la Federació en l’àmbit de les seves 
competències. 

b) Complir les normes i disposicions d’aquestes Estatuts i dels Reglaments 
federatius i els acords dels òrgans de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de 
les seves competències. 

c) Acatar l’autoritat dels òrgans esportius competents, els acords, ordres o 
instruccions dels mateixos i el compliment, si escau, de les sancions que els 
siguin imposades. 

d) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tant esportives com de 
participació en òrgans directius, consultius, representatius o d’altres, quan 
correspongui. 

e) Permetre i facilitar l’assistència dels seus esportistes a les convocatòries de 
preparació que s’efectuïn per a composar la selecció nacional. 

f) Permetre i facilitar l’assistència dels seus esportistes a les convocatòries per 
integrar la selecció nacional. 

g) Comunicar a la Federació i també a l’òrgan governamental competent en 
matèria d’esports, les qüestions següents: 

- Canvis de domicili social; 
- Modificacions o renovacions de la Junta Directiva de les entitats 

esportives o del responsable de la secció esportiva; 
-  
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- Modificacions o revisions dels Estatuts o del Reglament de la secció 

esportiva. 
h) Col·laborar amb els òrgans superiors, responent puntualment les 

comunicacions que rebin i facilitant totes les dades que els siguin sol·licitades. 
i) Participar activament en les competicions que organitzi la Federació i cedir les 

seves instal·lacions per a l’organització de les competicions oficials que 
correspongui. 

j) Mantenir, de forma exemplar, la disciplina esportiva dels seus socis, 
esportistes, tècnics i altres persones que integrin l’entitat. 

K)  Exigir als esportistes i usuaris de les seves instal·lacions o serveis que disposin 
d’una llicència federativa. 

 
 
Article 16. Drets i deures de les persones físiques federades 
 
16.1. Les persones amb llicència federativa que integren la Federació Andorrana de 
Karate tenen els drets següents: 
 

a) Forma part dels òrgans federatius en la manera i condicions establertes en els 
presents estatuts. 

b) Participar en totes les activitats que organitzi la Federació, d’acord amb les 
regles que aquesta dicti al respecte. 

c) Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment de les 
normes federatives. 

d) Elevar les consultes i reclamacions que considerin pertinents d’acord amb les 
normes de la Federació. 

 
16.2. Les persones amb llicència federativa integrants de la Federació Andorrana de 
Karate tenen els deures següents: 
 

a) Pagar les quotes que s’estableixin. 
b) Sotmetre’s als controls antidopatge de la Federació i als que organitzin les 

institucions competents i complir la resta d’obligacions establertes en aquesta 
matèria, en l’àmbit de les competicions esportives. 

c) Participar en les convocatòries de preparació que s’efectuïn per a composar la 
selecció nacional. 

d) Participar a la convocatòria per a integrar la selecció nacional. 
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TÍTOL III. LLICÈNCIA FEDERATIVA 
 
Article 17. Concepte de llicència federativa 
 
1. La integració de les persones físiques en la Federació es produeix mitjançant 
l’expedició de la llicència federativa.  
 
2. La llicència federativa atorga a una persona física la condició de federat/ada i 
l’habilita per a participar en les competicions oficials de la Federació, sempre d’acord 
amb les regles que les regeixin en cada cas, així com en qualsevol altra activitat que 
organitzi o homologui, i en competicions oficials d’altres àmbits territorials en els casos 
i condicions que estableixi la normativa corresponent. 
 
3. La Federació Andorrana de Karate per a la participació en les competicions 
esportives que organitzi o que homologui exigirà a totes les persones que hi participin 
la corresponent llicència federativa. 
 
 
Article 18. Competència i caràcter reglat de la llicència federativa 
 
1. La Junta Directiva de la Federació acceptarà o denegarà les sol·licituds de llicències 
federatives. 
 
2. Les dades i els documents de caràcter personal i esportiu necessaris per obtenir 
una llicència esportiva es determinen reglamentàriament.  
 
3. L’expedició de les llicències té caràcter reglat, de forma que no es podrà denegar 
una llicència si la persona que la sol·licita compleix els requisits legals, estatutaris i 
reglamentaris per obtenir-la. 
 
 
Article 19. Assegurança per a persones físiques 
 
Cada llicència federativa ha de comportar una assegurança que garanteixi, quan es 
tracta de persones físiques, la cobertura de la responsabilitat civil, indemnització per 
supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció, i assistència sanitària. 
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Article 20. Durada 
 
La durada de la llicència federativa serà anual, de l’1 de gener al 31 de desembre de 
cada any. 
 
 
Article 21. Certificat mèdic oficial per expedició de llicència 
 
Per lliurar la llicència federativa, la Federació com a entitat emissora exigirà com a 
requisit previ i imprescindible a les persones físiques la presentació del certificat mèdic 
oficial d’aptitud per a la pràctica de l’activitat física o esportiva per a la qual s’expedeix 
la llicència. 
 
 
Article 22. Format i contingut de les llicències federatives 
 
Les llicències federatives s’expediran amb el concret format i imatge que aprovi la 
Junta Directiva, i tindran com a mínim el següent contingut: 
 

a) Identificació de la persona física que obté la llicència federativa (nom i 
cognoms, número de DNI o passaport i data de naixement) i l’entitat a la qual 
es vincula. 

b) Identificació de la Federació Andorrana de Karate com a persona jurídica que 
expedeix la llicència federativa. 

c) Durada de la llicència. 
d) Si escau, el grau dels esportistes. 

 
 

TÍTOL IV. ÒRGANS DE GOVERN I REPRESENTACIÓ 
 
 
Article 23. Òrgans de govern i representació 
 
Els òrgans de govern i representació de la Federació són l’Assemblea General,  la 
Junta Directiva i la Presidència. 
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Capítol 1. L’Assemblea General 

 
Article 24. Definició, composició, elecció i mandat 
 
1. L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de la Federació Andorra de 
Karate. 
2. La composició de l’Assemblea General serà la següent: 
 

a) El/la president/a de la Federació, que presidirà l’Assemblea General i la Junta 
Directiva. 

b) Les entitats esportives (clubs i agrupacions esportives i seccions d’acció 
esportiva) sempre que constin inscrites al Registre d’Associacions i tinguin una 
antiguitat d’afiliació mínima d’un any. La representació d’aquestes entitats 
esportives recau en el president/a o en la persona que ocupi la vicepresidència, 
amb càrrec vigent i degudament inscrit, o en el seu defecte en la persona que 
acrediti notarialment la representació d’aquesta. 

 
 
Article 25. Drets de veu i vot 
 
1. Tots els membres de l’Assemblea tenen veu i un nombre de vots igual al nombre de 
llicències federatives de cada entitat esportiva expedides i en vigor al moment de la 
convocatòria de l’Assemblea.  
 
2. Els membres de l’Assemblea poden delegar els seus vots per escrit en un altre 
membre que els representi. Els assistents a una sessió de l’Assemblea General que 
disposin d’una delegació de vots de membres absents han de fer constar aquesta 
circumstància a l’inici de la sessió. 
 
3. Els membres de la Junta Directiva, llevat del president/a, que no siguin 
representants d’un membre de l’Assemblea General poden assistir-hi amb dret a veu 
però sense vot. 
 
 
Article 26. Competències 
 
L’Assemblea General té, amb caràcter general i enunciatiu, les competències 
següents: 
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a) Aprovar l’informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut. 
b) Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic. 
c) Aprovar el pressupost de l’exercici següent. 
d) Aprovar el pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial. Les 

modificacions puntuals dels calendari esportiu no necessiten la convocatòria 
d’una nova Assemblea General. 

e) Fixar les quotes o preus ordinaris de les llicències. 
f) Establir quotes extraordinàries o derrames. 
g) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts i Reglaments. 
h) L’elecció de la Junta Directiva. 
i) El cessament de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres. 
j) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l’Assemblea. 
k) Resoldre les propostes que els membres afiliats vulguin presentar a 

l’Assemblea, sempre que tinguin el recolzament del 10% del total 
d’assembleistes i es presentin per escrit a la Junta Directiva a fi i efecte que la 
mateixa pugui convocar la corresponent reunió de l’Assemblea. 

l) La incorporació de la Federació a una altra o a una unió d’associacions. 
m) La separació definitiva de la Federació, dels membres, després de l’expedient 

disciplinari corresponent. 
n) Aprovar la fusió amb una altra federació. 
o) Dissoldre la federació. 
p) Totes les que necessiten, per la seva transcendència, l’aprovació de 

l’Assemblea General. 
 
 
Article 27. Classes d’assemblees generals. 
 
1. L’Assemblea General es pot convocar amb caràcter ordinari o extraordinari. 
 
2. Es ordinària l’Assemblea General que s’ha de convocar anualment i de manera 
preceptiva per conèixer i decidir sobre les matèries que se citen als apartats a), b), c), 
d) i e) de l’article anterior d’aquests Estatuts, així com l’elecció de la Junta Directiva els 
anys que escaigui. L’Assemblea General ordinària s’ha de celebrar necessàriament 
dins els 6 mesos naturals següents a l’acabament de l’exercici econòmic previst en 
aquests Estatuts. 
 
3. Són extraordinàries la resta d’assemblees que es convoquen durant l’exercici. 
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Article 28. Convocatòria 
 
1. La convocatòria de les assemblees generals s’ha de dur a terme per acord de la 
Junta Directiva, per iniciativa del president/a o a petició de com a mínim una desena 
part dels membres de l’Assemblea General. En aquest darrer cas, s’ha de convocar en 
el termini de 15 dies naturals des del dia en què la Junta Directiva rebi la sol·licitud. 
 
2. Entre la convocatòria de l’Assemblea General i la seva realització han de transcórrer 
com a mínim 15 dies naturals i un màxim de 40. 
 
3. Les convocatòries s’han de realitzar mitjançant un escrit adreçat al domicili de 
cadascun dels membres, indicant l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió, així 
com el nombre de vots que correspon a cada entitat en funció del nombre de llicències 
de què disposen en aquell moment. Pot adreçar-se per fax o per correu electrònic, 
quan el membre hagi facilitat un número de fax o una adreça de correu electrònic.  
 
4. La informació respecte a les matèries que són objecte de l’Assemblea General s’ha 
de posar a disposició dels membres a la seu de la Federació des de la convocatòria de 
l’Assemblea General.  
 
 
Article 29. Constitució i adopció d’acords 
 
1. Les Assemblees Generals es constitueixen vàlidament en primera convocatòria si 
concorre la majoria dels seus membres. En segona convocatòria es constitueix 
vàlidament sigui quin sigui el nombre d’assistents. Entre la primera i la segona 
convocatòria han de transcórrer, com a mínim, 30 minuts. 
 
2. Els acords de les Assemblees Generals s’han d’adoptar per majoria dels vots 
presents i representats en el moment de la votació, llevat per aquelles matèries que els 
Estatuts o la legislació ho disposin altrament. 
 
3. Els seus acords vinculen tots els membres afiliats, fins i tot els dissidents i absents, 
sense perjudici del seu dret a impugnar-los. 
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Article 30. Presidència de l’assemblea 
 
1. El/la president/a de la Federació o qui el/la substitueixi ha de presidir l’Assemblea 
General, i estarà acompanyat per la resta de components de la Junta Directiva de la 
Federació. 
 
2. Ha d’actuar com a secretari/ària de l’Assemblea General, el/la que ho sigui de la 
Junta Directiva o qui el/la substitueixi, que ha d’estendre l’acta corresponent. 
 
3. El/la President/a o el/la seu/va substitut/a, ha de dirigir els debats, concedir i retirar 
la paraula, fixar els torns màxims d’intervenció, ordenar i disposar el que calgui per al 
bon funcionament de l’Assemblea. 
 
 
Article 31. Aprovació de l’acta 
 
1. Els acords de l’Assemblea General es fan constar per escrit, en una acta que ha de 
firmar el secretari/ària, amb el vist i plau del/la president/a.  
 
2. Qualsevol dels membres té dret a sol·licitar i a obtenir còpia, total o parcial de l’acta 
de les reunions de l’Assemblea General. Aquestes còpies han de ser certificades 
pel/per la secretari/ària. 
 
3. Els membres que votin en contra d’un acord determinat poden demanar, en la 
mateixa reunió, que el seu vot consti en l’acta. 
 
 

Capítol 2. Junta Directiva 
 
Article 32. Concepte i competències 
 
1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern, de gestió i d’administració que té la funció 
de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de la Federació i gestionar el 
seu funcionament d’acord amb l’objectiu social i els acords de l’Assemblea General. 
 
2. Són competències específiques de la Junta Directiva: 
 

a) Designar un/a secretari/ària. 
b) L’exercici de la potestat disciplinària. 
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c) L’admissió d’entitats afiliades i l’expedició de llicències federatives. 
d) La convocatòria de les assemblees generals. 
e) La presentació 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 el compte de resultats, el pressupost i el pla 
general d’actuació anual per a l’exercici següent. 

 
 
Article 33. Composició i estructura 
 
1. La Junta Directiva està integrada per un mínim de 5 membres. Es mantindrà sempre 
el nombre imparell en la totalitat dels seus membres. 
 
2. La Junta Directiva es composa dels càrrecs següents: 

a) Un/a president/a, que és el president/a de la Federació i que ha de tenir 
nacionalitat andorrana. 

b) Un/a vicepresident/a. 
c) Un/a secretari/secretària 
d) Un/a tresorer/a. 
e) Un mínim de un i fins a un màxim de cinc vocals. 

 
3. Els membres de la Junta Directiva exerceixen els càrrecs gratuïtament i no poden 
formar-ne part els socis o afiliats que exerceixen una activitat retribuïda per la 
Federació, amb l’excepció del secretari, el qual pot ser remunerat, no obstant en 
aquest cas no té dret a vot pel que fa als acords de la Junta Directiva. 
 
4. Sense que tingui el caràcter de remuneració, es pot establir una compensació 
econòmica a favor d’algun dels membres de la Junta Directiva, sempre que s’acordi i 
es quantifiqui expressament a l’Assemblea General. La compensació econòmica, no 
es pot satisfer en cap cas amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la 
Federació.  
 
 
Article 34. Funcions del president/a 
 
1. El/la president/a de la Federació assumeix i té a tots els efectes la representació 
legal de la Federació Andorrana de Karate i executa els acords adoptats per 
l’Assemblea General i per la Junta Directiva. 
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2. El/la president/a també presideix i dirigeix les sessions que realitzin els òrgans de 
govern i decideix, en cas d’empat, amb el seu vot de qualitat. 
 
3. En particular, el/la president/a de la Federació té les facultats què, amb caràcter 
enunciatiu s’indiquen a continuació, per tal que les exerceixi en nom i representació de 
la Federació i sempre qui hi hagi l’acord previ de l’Assemblea General o de la Junta 
Directiva en els casos que estigui estatutàriament previst:  
 

a) Representar en general la Federació, en judici i fora de judici, davant tota mena 
de persones i entitats admeses en dret. 

b) Negociar, concertar i solemnitzar tota mena d’operacions i contractes. 
c) Contractar i acomiadar tot tipus de personal. 
d) Representar en la forma més àmplia possible la Federació davant tota mena 

d’organismes i autoritats públiques, tant d’àmbit nacional com internacional. 
e) Concertar amb qualsevol entitat financera o de crèdit tota mena d’operacions 

bancàries. 
f) Reclamar i cobrar qualsevol quantitats que es deguin a la Federació, signar 

factures, donar i exigir rebuts i cartes de pagament, fer pagaments, retre i exigir 
la rendició de comptes i constituir i cancel·lar dipòsits de tota mena. 

g) Exercir i atorgar poders amb facultats tan àmplies com sigui necessari per 
representar la Federació davant tot tipus de Batlles i Tribunals, i comparèixer 
en tota mena de procediments, judicis, causes, negocis i expedients de 
qualsevol índole, civils, penals, administratius o laborals, com a demandant, 
demandat o qualsevol altre concepte, i realitzant-t’hi tot tipus d’actuacions que 
convinguin a la Federació, fins i tot transigir en els judicis o procediments 
entaulats, comprometre la Federació en tot tipus d’arbitratge, detenint la 
representació de la Federació per intervenir en la forma més àmplia possible en 
totes les actuacions arbitrals, transigir fora de judici i atorgar poders generals o 
especials per a plets a advocats i procuradors, amb facultats de substitució. 

h) Retirar de tota mena d’oficines cartes, certificats, comunicacions, paquets o 
qualsevol altra cosa similar, així com retirar de totes les duanes qualsevol 
mena de mercaderies consignades amb destinació a la Federació. 

 
4. El/la president/a ha de ser de nacionalitat andorrana. 
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Article 35. Funcions del/la vicepresident/a 
 
El/la vicepresident/a ha d’auxiliar el/la president/a en tot el que calgui i ha d’exercir les 
seves funcions d’acord amb les instruccions del/la president/a. Així mateix, ha de 
substituir el/la president/a en cas d’absència, vacant o malaltia. 
 
 
Article 36. Funcions del/la secretari/ària 
 
El/la secretari/ària té les funcions documentals de la Federació i a aquest efecte té 
assignades les tasques següents: 
 

a) Redactar i autoritzar amb la signatura del/de la president/a les actes i els 
certificats dels acords de les Juntes Directives i de les Assemblees Generals. 

b) Tramitar les convocatòries dels òrgans de govern de la Federació. 
c) Redactar els documents propis de la Secretaria. 
d) Portar els llibres de registre de membres afiliats i de llicències federatives. 
e) Portar el llibre d’actes de les Assemblees Generals i de les reunions de la Junta 

Directiva. 
f) Facilitar als directius i òrgans de la federació tota la informació i documentació 

que calgui per al desenvolupament de les seves funcions i responsabilitats. 
g) Preparar la memòria anual de les activitats. 
h) La direcció i organització, per delegació del/de la president/a, del personal de la 

Federació. 
i) Totes aquelles altres pròpies del seu càrrec. 

 
 
Article 37. Funcions del/de la tresorer/a 
 
La gestió econòmica de la Federació correspon al/a la tresorer/a, que té les següents 
funcions: 
 

a) Portar i controlar la comptabilitat de la Federació i registrar-la en els llibres de 
comptabilitat establerts per la legislació vigent. 

b) Proposar cobraments i 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. 
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e) Autoritzar els pagaments i tota mena de documents bancaris, segons els 

acords vàlidament presos pels òrgans de govern i sotmetent-se a les previsions 
pressupostàries de la Federació. 

f) Controlar i disposar que es portin els llibres de comptabilitat necessaris, on han 
de figurar tots els ingressos i despeses de la Federació amb l’origen d’aquells i 
la destinació d’aquestes. 

g) Donar compte a la Junta Directiva dels membres afiliats morosos. 
h) Utilitzar la signatura social per a la disposició de fons de forma solidària amb 

el/la president/a o el/la vicepresident/a, si escau, sempre d’acord amb les 
previsions pressupostàries.  

 
 
Article 38. Funcions dels vocals 
 
Correspon als vocals desenvolupar les funcions de col·laboració i tècniques que els 
confiï la Junta Directiva. 
 
 
Article 39. Convocatòria 
 
1. El/la president/a convoca la Junta Directiva amb una antelació de vuit dies, i ha de 
fixar el lloc, el dia i l’hora de la reunió, així com l’ordre del dia. Es vàlida la convocatòria 
feta per fax, per correu electrònic o per SMS al número o a la adreça que, amb 
aquesta finalitat, han de facilitar tots els seus membres. 
 
2. Un terç dels membres de la Junta Directiva poden sol·licitar la inclusió d’una qüestió 
en l’ordre del dia, amb una antelació de quaranta vuit hores a la reunió. 
 
 
Article 40. Constitució 
 
1. La Junta Directiva queda vàlidament constituïda amb l’assistència d’almenys la 
meitat dels membres que la componen. 
 
2. La Junta Directiva també queda vàlidament constituïda sense convocatòria prèvia, si 
concorren tots els seus membres i així ho acorden per unanimitat. 
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3. En cas de no assolir el quòrum indicat en tres convocatòries consecutives, la Junta 
Directiva cessa i convoca l’Assemblea General per procedir a l’elecció d’una nova 
Junta Directiva. 
 
 
Article 41. Acords 
 
1. Els acords de la Junta Directiva es prenen per majoria simple dels assistents. El vot 
del/de la president/a es diriment en cas d’empat. 
 
2. Tots els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar per escrit, en una acta que 
ha d’estendre el/la secretari/ària  amb el vist i plau del/de la president/a. El membre de 
la Junta Directiva que voti en contra d’un acord determinat pot demanar, en la mateixa 
reunió on s’ha pres, que el seu vot consti en acta. 
 
3. Qualsevol membre de la Federació té dret a sol·licitar i a obtenir còpia, total o 
parcial, de l’acta de les reunions de la Junta Directiva. Aquestes còpies han de ser 
certificades pel/per la secretari/ària. 
 
 
Article 42. Elecció dels càrrecs de la Junta Directiva i condicions per a ser 
membre 
 
1. La Junta Directiva és elegida pels membres de l’Assemblea General per majoria de 
vots i mitjançant sufragi lliure, directe, presencial, igual i secret. 
 
2. Per poder ser candidat i membre de la Junta Directiva cal complir les condicions 
següents: 
 

a) Ser major d’edat, 
b) Estar en ple ús dels drets civils. 
c) No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora, en el moment de la 

convocatòria del procés electoral. 
d) Ser titular d’una llicència federativa en vigor, amb una antiguitat mínima de dos 

anys complets. 
e) No exercir una activitat retribuïda per la pròpia Federació. 

 
De forma excepcional, no caldrà que compleixen la condició prevista a l’anterior 
apartat d) el president o màxim responsable dels Clubs, Agrupacions i Seccions  
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d’acció esportiva que estiguin afiliats i les persones proposades pels càrrecs de 
secretari/ària i tresorer/a donat el seu caire especialista. 
 
3. Totes les candidatures reben el mateix tracte per part de l’Assemblea General que 
convoqui i gestioni el procés electoral.  
 
4. Les candidatures es presenten a la Junta Directiva, com a mínim vuit dies naturals 
abans de la celebració de l’Assemblea General Ordinària o Extraordinària convocada a 
aquest efecte, amb tants noms com membres de la junta s’ha de cobrir a l’elecció, 
signades pels propis candidats. S’han de publicar en la pàgina web de la federació o 
altre mitjà almenys amb cinc dies d’antelació a la celebració de l’Assemblea General.  
 
5. Les candidatures podran no incloure cap candidat com a secretari/ària quan es 
prevegi que sigui remunerat/da, circumstància que s’haurà d’indicar expressament i, 
en aquest cas, la posició serà coberta per decisió de la pròpia Junta Directiva una 
vegada elegida. 
 
6. El vot es secret i les candidatures són tancades. 
 
7. En el cas de vacant d’un membre abans de la finalització del seu mandat, la Junta 
Directiva té la facultat de completar-se amb un altre membre que el substitueixi fins a 
la finalització del mandat ordinari que li quedava per complir. No es poden substituir 
per aquest procediment els càrrecs de president/a o vicepresident/a, ni tampoc més de 
dos membres, ja sigui de forma simultània o bé successiva, al llarg del mateix mandat, 
supòsits en què s’haurà de convocar una Assemblea General Extraordinària en el 
termini màxim de 20 dies naturals per tal de procedir a l’elecció del suplent o suplents 
que escaiguin. 
 
8. En cas d’empat, es farà una segona votació entre els empatats mitja hora després 
d’haver finalitzat el recompte de vots, al mateix lloc i en iguals condicions. 
 
9. S’aixeca acta un cop finalitzada la votació i recompte, de proclamació de la 
candidatura guanyadora. 
 
10. El nomenament i cessament dels membres de la Junta Directiva han de ser 
comunicats al Registre d’Associacions per ser inscrits. 
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11. En cas de no presentar-se cap candidatura, la Junta Directiva sortint continuarà 
regint i administrant la Federació i convocarà noves eleccions en el termini màxim de 
tres mesos. 
 
 
Article 43. Durada dels càrrecs 
 
Els càrrecs de la federació tenen una durada de quatre anys. 
 
 
Article 44. Revocació anticipada de la Junta Directiva, moció de censura 
 
1. Per tal de formular una moció de censura contra el president/a de la Federació, o 
contra la totalitat de la Junta Directiva o contra qualsevol dels seus membres, és 
necessari sol·licitar-ho a través d’un escrit motivat i signat per la majoria dels membres 
de la mateixa Junta Directiva o bé, com a mínim, pel 10% dels membres de 
l’Assemblea General. 
 
2. En el cas que la moció de censura s’adreci contra el president/a o contra la totalitat 
dels membres de la Junta Directiva, és imprescindible que la sol·licitud inclogui la 
proposta de designació d’un nou president/a o d’una nova Junta Directiva 
respectivament. 
 
3. Un cop presentada la sol·licitud davant la Junta Directiva, aquesta ha de convocar 
una Assemblea General Extraordinària, en la forma prevista en els presents estatuts. 
 
4. Perquè la moció de censura prosperi, cal que sigui aprovada per majoria qualificada 
de 2/3 parts dels membres assistents i representats. 
 
5. Si la moció de censura prospera contra el president/a o contra la totalitat de la Junta 
Directiva, els membres corresponents cessaran automàticament i prendran possessió 
els nous membres directius proposats com a president/a o com a nova Junta Directiva 
respectivament. Si la moció de censura prospera contra qualsevol dels membres de la 
Junta, la persona afectada ha de cessar automàticament i cal aplicar el sistema de 
provisió de vacants previst en els presents estatuts. 
 
6. En cas que la moció de censura no sigui aprovada, les mateixes persones que l’han 
formulat no en podran signar cap altra fins que s’hagin celebrat noves eleccions a la 
Junta Directiva.    
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Article 45. Cessament dels membres de la Junta Directiva 
 
El cessament dels membres de la Junta Directiva es produirà per les causes següents: 
 

a) Per finalització del mandat. 
b) Per voluntat pròpia expressada per escrit. 
c) Pèrdua de qualsevol de les condicions necessàries per ser elegits. 
d) Mort o incapacitat que impedeixin l’exercici del càrrec. 
e) Inhabilitació. 
f) Aprovació d’una moció de censura. 

 
 
Article 46. Suspensió temporal de funcions 
 
La suspensió temporal de les funcions dels membres de la Junta Directiva es produeix 
per les causes següents: 
 

a) Per sol·licitud de l’interessat/da, quan concorrin circumstàncies que ho 
justifiquin i així ho aprovi la Junta Directiva. 

b) Per acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un 
membre de la Junta, i per una durada equivalent al temps de la instrucció de 
l’expedient. 

c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva. 
 
 

TÍTOL V. COMPETICIONS DE LA FEDERACIÓ 
 
Article 47. Competicions esportives 
 
1. Les competicions esportives es classifiquen en oficials i no oficials. 
 
2. Es consideren competicions de caràcter oficial les promogudes, organitzades, 
tutelades o autoritzades per la Federació Andorrana de Karate. Aquestes competicions 
poden ser de diferents àmbits i amb una participació d’esportistes professionals o 
aficionats.  
 
3. A més de les activitats de caràcter competitiu, la Federació també pot organitzar 
activitats de caràcter lúdic. 
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Article 48. Organització i autorització de competicions oficials 
 
1. La Federació Andorrana de Karate és la única entitat facultada per ordenar, 
qualificar i autoritzar competicions oficials de karate i atorgar els corresponents títols 
oficials en el seu àmbit territorial. 
 
2. No és poden concedir títols oficials si no és com a resultat d’una competició oficial. 
 
 
Article 49. Calendari de competicions 
 
La Federació ha de disposar d’un calendari específic per a les seves competicions 
oficials. També pot incloure en els seus calendaris generals, qualsevol altra 
competició, oficial o no, que s’hagi de celebrar en el seu àmbit territorial o fora del 
mateix. 
 
 
Article 50. Titularitat de la denominació de les competicions oficials 
 
1. La Federació Andorrana de Karate com a titular de les competicions oficials a 
Andorra té la potestat de denominar aquestes de la manera que entengui més 
convenient per als seus interessos federatius. 
 
2. La denominació de les competicions no oficials que es desenvolupen a Andorra no 
pot ser idèntica a les utilitzades en les competicions oficials organitzades per la 
Federació Andorrana de Karate, ni tan similar que pugui induir a error o confusió amb 
aquestes. 
 
3. Els cartells que anuncien les competicions no oficials que es desenvolupen a 
Andorra i a la resta de documents de divulgació d’aquestes competicions han de fer 
constar clarament el seu caràcter no oficial.  
 
 
Article 51. Prevenció i lluita contra la violència 
 
1. La Federació coopera amb els poders públics en la difusió i el suport de les mesures 
socioeducatives que s’estableixin per prevenir la violència i el racisme en l’àmbit de les  
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entitats i els esportistes que hi estan federats i en les competicions que organitzen o 
en què participen.  
 
2. En tota manifestació esportiva en què tingui responsabilitat, correspon a la 
Federació Andorrana de Karate prevenir i combatre qualsevol tipus d’actuació violenta, 
racista, xenòfoba i intolerant, i també fomentar els valors associats especialment en el 
camp de la prevenció i la lluita contra el dopatge. 
 
 
Article 52. Prevenció i lluita contra el dopatge 
 
1. La Federació exerceix la funció de prevenció i lluita contra el dopatge entre tots els 
esportistes i tot el personal de suport als esportistes que participen, a títol 
d’entrenadors, preparadors, mànagers, membres d’equip, oficials, personal mèdic o 
personal auxiliar sanitari, en una competició o en una activitat autoritzada o 
organitzada per la mateixa Federació o una de les seves organitzacions membre o 
afiliada. 
 
2. La Federació Andorrana de Karate i els seus membres estan sotmesos a les Regles 
antidopatge de l’Agència Andorrana Antidopatge, i a aquest efecte, la Federació ha de 
garantir que totes les persones que estan sota la seva responsabilitat estan 
informades i accepten estar vinculades per les Regles antidopatge de l’Agència 
Andorrana Antidopatge, incloses les que fan referència als diversos tipus de control, a 
les obligacions de localització, a les normes per al tractament de dades personals i 
sobre confidencialitat del sistema de gestió i administració antidopatge de l’Agència 
Mundial Antidopatge i als procediments de decisió i recurs sobre infraccions de les 
Regles antidopatge, com a condició prèvia a l’adhesió, l’acreditació o la participació en 
qualsevol esdeveniment autoritzat o organitzat per la Federació Andorrana de Karate. 
 
 
Article 53. Assegurança de les manifestacions esportives 
 
Per a tota manifestació esportiva, d’acord amb les característiques de l’acte, la 
Federació està obligada a la concertació prèvia d’una modalitat específica 
d’assegurança que cobreixi els danys eventuals i els perjudicis que es puguin causar 
tant als participants com a terceres persones amb motiu de la seva realització, així 
com, quan s’escaigui, a les instal·lacions en els quals es dugui a terme la manifestació 
esportiva de que es tracti. 
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Article 54. Reconeixement mèdic dels esportistes 
 
Per autoritzar la participació en una competició esportiva federada o en una competició 
internacional, la Federació exigirà, com a requisit previ i imprescindible,  que 
l’esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d’aptitud per a la pràctica de la 
modalitat esportiva corresponent i el superi. 
 
 
Article 55. Assegurança obligatòria dels esportistes 
 
Tots els esportistes federats que participin en competicions oficials han de disposar 
d’una assegurança obligatòria que cobreixi els possibles riscos per a la salut derivats 
de la participació en la competició corresponent, i tenint en compte especialment el 
concret lloc on es celebra per tal que quedi sota la cobertura geogràfica de 
l’assegurança. 
 
 
Article 56. Premis i compensacions a esportistes 
 
La Federació Andorrana de karate podrà establir premis i compensacions als 
esportistes seleccionats d’acord amb els resultats esportius que obtinguin en les 
competicions en les que participin en representació de la Federació. 
 
 
Article 57. Selecció nacional 
 
Es competència exclusiva de la Federació l’elecció dels esportistes que han d’integrar 
la selecció nacional i és obligació de les entitats esportives federades facilitar 
l’assistència dels esportistes a les convocatòries que tinguin lloc per a la preparació i 
participació de la selecció nacional en les competicions programades. 
 
 
 

TÍTOL V. REGIM DISCIPLINARI 
 

Capítol 1. Disposicions generals 
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Article 58. Potestat disciplinària 
 
1. La Federació Andorrana de Karate té potestat disciplinària sobre totes les persones 
que formen part de la seva estructura orgànica, els seus esportistes, tècnics i directius, 
els jutges i els àrbitres i, en general, totes les persones i entitats federades que 
practiquen l’esport del karate en el seu àmbit de competència. 
 
2. La potestat disciplinària s’exercirà per mitjà de la Junta Directiva. 
 
 

Capítol 2. Infraccions i sancions 
 
 
Article 59. Infraccions 
 
1. Constitueixen infraccions tots aquells fets, accions, omissions o conductes previstes 
i assentades en la Llei de l’Esport en cada moment vigent i, endemés, més 
concretament, les que s’estableixen en els següents apartats del present article. 
 
2. Són infraccions molt greus: 
 
a) Els comportaments, les actituds i els gestos agressius o antiesportius quan 
s’adrecin a l’àrbitre, al jutge, a esportistes o al públic. 
b) L’alineació indeguda i la incompareixença o la retirada injustificades de les proves, 
els jocs o les competicions. 
c) La negativa injustificada a assistir a les convocatòries, als entrenaments, a les 
proves o a les competicions de la selecció nacional. 
d) Les modificacions fraudulentes del resultat de les proves o competicions, incloses 
les conductes prèvies a la celebració que intentin influir en el resultat mitjançant acord, 
intimidació, preu o qualsevol altre mitjà fraudulent. 
e) La manipulació o l’alteració del material d’equipament esportiu, en contra de les 
regles tècniques, quan pugui alterar el resultat de les proves o posi en perill la integritat 
de les persones. 
f) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions. 
g) Les declaracions públiques de directius, tècnics, àrbitres, esportistes o afeccionats 
que incitin els seus equips o els espectadors a la violència, el racisme, la xenofòbia o 
la intolerància en l’esport. 
h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’un joc, una prova o 
una competició. 
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i) La participació en activitats o competicions esportives de caràcter internacional 
sense l’autorització preceptiva. 
j) El trencament de la sanció imposada per infracció molt greu o greu. 
k) La inexecució de les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva. 
l) L’exercici d’una professió esportiva sense la titulació esportiva corresponent quan 
posa en perill o constitueix un risc per a les persones. 
m) Totes aquelles enumerades en els articles 87.2 i 87.3 de la “Llei 37/2018, del 20 de 
desembre, de l’esport del Principat d’Andorra” o normativa que en el futur els 
substitueixi. 
 
3. Amb independència de les infraccions establertes a l’apartat anterior, són 
infraccions específiques molt greus dels directius de les entitats esportives, les 
següents: 
 
a) L’incompliment dels acords de l’Assemblea General, i també de les disposicions 
estatutàries o reglamentàries. 
b) La no convocatòria de forma sistemàtica i reiterada, en els terminis o les condicions 
legals, dels òrgans col·legiats esportius. 
c) La utilització incorrecta dels fons privats de l’entitat esportiva o de les subvencions, 
els crèdits, els avals i els altres ajuts que pugui atorgar l’Administració pública, sense 
perjudici de les reclamacions que puguin correspondre per la via jurisdiccional 
competent. L’apreciació de la utilització incorrecta de fons públics es regeix pels 
criteris fixats a la legislació vigent pel que fa a l’ús d’ajudes i subvencions públiques. 
Per apreciar la utilització incorrecta de fons privats es té en compte el caràcter 
culpable o dolós de les conductes. 
d) L’organització d’activitats o competicions esportives de caràcter internacional sense 
l’autorització preceptiva. 
e) Contreure obligacions econòmiques que puguin comportar un perjudici greu per a 
l’economia de l’entitat sense la disponibilitat pressupostària prèvia. 
f) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs 
de representació o de direcció d’entitats esportives. 
g) El trencament de les sancions greus imposades. 
h) La no expedició injustificada de llicències federatives, i també l’expedició fraudulenta 
de les mateixes llicències. 
 
4. Són infraccions greus: 
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a) Actuar públicament i notòriament contra la dignitat o el respecte que exigeix el 
desenvolupament de l’activitat esportiva, sempre que aquesta actuació no tingui el 
caràcter d’infracció molt greu. 
b) Els insults i les ofenses greus a jutges, àrbitres, esportistes, tècnics, autoritats 
esportives, públic assistent i altres participants en els esdeveniments esportius. 
c) La manipulació i l’alteració, ja sigui personalment ja sigui mitjançant persona 
interposada, del material o l’equipament esportiu en contra de les regles tècniques 
quan la conducta no sigui considerada com a infracció molt greu. 
d) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, dels òrgans col·legiats 
esportius. 
e) El trencament de la sanció o de la mesura cautelar imposada per una falta lleu. 
f) L’incompliment de les regles d’administració i gestió del pressupost i patrimoni 
previstes en la Llei de l’esport vigent i en les disposicions de desplegament. 
g) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o 
la funció esportiva exercida. 
h) L’exercici d’una professió esportiva sense la titulació esportiva corresponent quan 
no posa en perill ni constitueix un risc per a les persones. 
i) L’ús de la denominació de competició oficial sense el reconeixement preceptiu quan 
en resultin perjudicis econòmics greus per a terceres persones. 
j) Totes aquelles enumerades en l’article 87.4 de la “Llei 37/2018, del 20 de desembre, 
de l’esport del Principat d’Andorra” o normativa que en el futur el substitueixi. 
 
5. Són infraccions lleus: 
 
a) Les observacions formulades, de manera incorrecta, a jutges, àrbitres, tècnics i 
directius, i totes les altres autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions. 
b) La incorrecció amb el públic, els companys i els subordinats. 
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de jutges, 
àrbitres i totes les altres autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions. 
d) Les conductes clarament contràries a les normes esportives que no es tipifiquen 
com a molt greus o greus en la Llei de l’Esport en cada moment vigent i en les seves 
disposicions de desplegament, o en les normes reglamentàries o estatutàries 
d’aquesta Federació. 
e) Totes aquelles enumerades en l’articles 87.5 de la “Llei 37/2018, del 20 de 
desembre, de l’esport del Principat d’Andorra” o normativa que en el futur el 
substitueixi. 
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Article 60. Circumstàncies modificadores de la responsabilitat 
 
1. Són circumstàncies agreujants de la responsabilitat: 
 
a) La reiteració. 
b) La reincidència. 
c) La remuneració o l’ànim de lucre. 
d) El perjudici econòmic ocasionat. 
 
2. Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat: 
 
a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció. 
b) El penediment espontani. 
c) El fet de no haver estat sancionada la persona infractora, amb anterioritat, en el 
transcurs de la seva vida esportiva. 
 
 
Article 61. Sancions 
 
1. Les sancions susceptibles d’aplicació són les següents: 
 
a) Inhabilitació, suspensió o privació de llicència esportiva, amb caràcter temporal o 
definitiu, proporcionalment adequada a la infracció o les infraccions comeses. 
b) Sanció econòmica, de conformitat amb l’establert amb el reglament disciplinari de la 
Federació Andorrana de Karate. Aquesta sanció només es pot imposar a les persones 
infractores que perceben retribució econòmica per la seva tasca. 
c) Clausura del recinte esportiu. 
d) Prohibició d’accés al recinte on es practica l’esport, pèrdua de la condició de soci, o 
realització de la competició esportiva a porta tancada. 
e) Advertència privada o amonestació de caràcter públic. 
f) Inhabilitació temporal o definitiva. 
g) Destitució del càrrec. 
h) Descens de categoria, pèrdua de punts en la classificació i pèrdua del combat, de la 
competició o de la prova,  o celebració de l’acte sense l’assistència de públic. 
 
2. Es pot establir, a petició de la part interessada, la suspensió provisional de 
l’execució d’una sanció fins que es produeixi la resolució definitiva de l’expedient 
disciplinari. 
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3. Amb independència de les sancions que puguin correspondre, els òrgans 
disciplinaris tenen la facultat d’alterar el resultat dels jocs, les proves o les 
competicions per causa de predeterminació no esportiva del resultat d’un joc, una 
prova o una competició, en supòsits d’alineació indeguda i, en general, en tots els 
casos en què la infracció suposi una alteració greu de l’ordre del joc, la prova o la 
competició. 
 
4. Les sancions econòmiques s’apliquen tenint en compte els imports següents: 
a) Per infraccions lleus: sanció d’un import màxim de 1.000 euros. 
b) Per infraccions greus: sanció d’un import entre 1.001 i 3000 euros. 
c) Per infraccions molt greus: sanció d’un import entre 3.001 i 12.000 euros. 
 
5. Les quanties de les sancions econòmiques previstes en els presents estatuts 
experimentaran l’actualització que eventualment es pugui preveure en la Llei anual del 
pressupost de l’Estat respecte de les quanties de les sancions previstes en la Llei. 
 
 

Capítol 3. Procediment disciplinari 
 
 
Article 62. Inici de l’expedient 
 
Els expedients disciplinaris s’iniciaran per decisió de la Junta Directiva, que pot fer-ho: 
 

a) Per denúncia adreçada al President de la Junta Directiva. No es consideraran 
denúncia les comunicacions anònimes. 

b) D’ofici, quan tingui coneixement de fets que puguin comprometre el bon nom de 
la federació i/o puguin ser constitutius d’infraccions. 

 
 
Article 63. Causes d’abstenció 
 
Són causes d’abstenció: 
 

a) El parentiu amb l’expedientat fins al quart grau de consanguinitat, o el segon 
d’afinitat. 

b) L’amistat íntima o enemistat manifesta amb l’expedientat. 
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c) Tenir un interès personal o professional, amb les parts o amb la qüestió que 
motiva l’expedient, o tenir interès en una qüestió semblant, pendent de 
resolució. 

 
 
Article 64. Recusació 
 
1. Si un membre de la Junta Directiva incurs en una de les causes enumerades a 
l’article anterior no assenyala el seu motiu d’abstenció, l’expedientat podrà promoure’n 
la recusació, per escrit en el que indicarà la causa en què es fonamenta. 
 
2. Si l’expedientat és un membre de la Junta Directiva, aquest quedarà completament 
exclòs de tota la tramitació i resolució del procediment. 
 
 
Article 65. Mesures cautelars 
 
Durant la tramitació de l’expedient sancionador es poden adoptar les mesures 
cautelars provisionals que siguin imprescindibles per assegurar l’eficàcia de la 
resolució final que pugui recaure. L’adopció d’aquestes mesures requereix acord 
motivat i l’audiència prèvia de la persona expedientada. 
 
 
Article 66. Tramitació 
 
La tramitació dels expedients sancionadors se subjectarà a les normes següents: 
 
1. Quan la Junta Directiva inicia un expedient disciplinari designa un dels seus 
membres com a instructor. Abans de l’obertura d’un expedient disciplinari, la Junta 
Directiva pot acordar la incoació d’un expedient informatiu, la finalitat del qual és 
determinar si concorren les circumstàncies que justifiquin la iniciació d’un expedient 
disciplinari. L’acord d’incoació d’un expedient informatiu comporta la designació d’un 
instructor d’entre els membres de la Junta Directiva. La decisió d’incoació s’haurà de 
notificar a la persona o entitat expedientada, amb indicació de la persona instructora, 
quin ha estat l’origen de l’expedient – denúncia o d’ofici – i se li concedirà el termini de 
10 dies naturals per formular les al·legacions que tingui per convenients. 
Rebudes les al·legacions de la persona respecte la qual s’ha obert l’expedient 
informatiu, l’instructor formularà proposta adreçada a la Junta Directiva sobre si s’ha  
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d’obrir expedient disciplinari o bé s’ha d’arxivar sense més tràmits. Rebuda la 
proposta, la Junta Directiva decidirà al respecte. 
Si la Junta Directiva decideix arxivar les actuacions, ho notificarà a qui al seu cas ha 
formulat la queixa i a la persona o entitat objecte de l’expedient. 
La resolució de la Junta Directiva que acorda l’obertura d’un expedient disciplinari s’ha 
de notificar a la persona o entitat contra qui s’adreça, juntament amb la identificació de 
la persona designada com a instructora. Si la persona expedientada pertany a la Junta 
Directiva, la seva condició de membre de la Junta quedarà en suspens fins que hagi 
recaigut una resolució ferma en l’expedient. 
 
2. L’instructor practicarà les diligències que cregui oportunes, àdhuc la de rebre 
declaració de l’expedientat, i redactarà un plec de càrrecs en el termini de dos mesos 
des de l’inici. 
El plec de càrrecs ha de contenir l’exposició dels fets imputats a la persona o entitat 
expedientada, la referència de les disposicions que han estat infringides, i la proposta 
de sanció a imposar. 
 
3. Seguidament, donarà trasllat del plec de càrrecs a l’expedientat, perquè en el 
termini de quinze dies naturals presenti les seves al·legacions. L’expedientat podrà, en 
l’escrit d’al·legacions, aportar o proposar la pràctica de tots els mitjans de prova que 
cregui oportuns. 
 
4. Rebuda la contesta al plec de càrrecs, o transcorregut el termini concedit a l’efecte 
sense que l’interessat/da hagi respost, l’instructor practicarà la prova que consideri 
oportuna. En el cas que deixés de practicar-ne alguna, ho consignarà, motivadament, 
a l’expedient. 
Posteriorment a la pràctica de les proves, haurà de donar vista del resultat a 
l’expedientat, qui en el termini de 15 dies naturals podrà formular l’escrit de 
conclusions. 
 
5. Rebut l’escrit de conclusions, o transcorregut el termini concedit a l’efecte sense que 
l’interessat/da l’hagi presentat, en el termini d’un mes, l’instructor o instructora ha de 
dictar una proposta de resolució. 
 
6.- La proposta de resolució s’ha d’elevar a la Junta Directiva. 
 
7.- La Junta Directiva decidirà, per majoria de vots, en el termini d’un mes des de la 
recepció de la proposta de resolució. No prendrà part en la votació el membre de la 
Junta que hagi actuat com a instructor; els membres restants de la Junta no es poden  
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abstenir en la votació, salvat que estiguin incursos en alguna de les causes 
d’abstenció previstes pel Codi de l’Administració i, en aquest cas, no poden estar 
presents ni participar en la deliberació. 
 
8.- Si com a conseqüència de l’abstenció de membres de la Junta Disciplinària, el 
nombre de membres resultés inferior a dos, llavors s’haurà de completar, 
exclusivament a l’efecte de resoldre l’expedient, amb els membres de la Federació, 
aliens a la Junta Directiva que calguin per assolir-ne el nombre, que seran designats 
per insaculació. Els membres que resultin designats amb aquesta finalitat tenen el 
deure d’assistir a la reunió de la Junta Directiva que ha de resoldre l’expedient i de 
votar, i no poden excusar-se’n salvat que estiguin incursos en una causa legal 
d’abstenció. La identitat dels membres així designats s’ha de notificar a la persona o 
entitat expedientada. 
 
9. La resolució dictada per la Junta Directiva es comunicarà a l’interessat/da dins el 
termini de vuit dies, a comptar de la seva data. En tot cas, s’ha de cenyir als fets que 
han servit de base al plec de càrrecs i a la proposta de resolució, amb independència 
de la valoració jurídica que se’n faci. 
Si la resolució és sancionadora, ha de determinar amb precisió les infraccions 
comeses, els preceptes en que es troben tipificades i les sancions imposades, amb 
indicació expressa dels recursos que s’hi poden interposar en contra de la mateixa i 
els terminis per fer-ho. 
 
 
Article 67. Extinció de la responsabilitat i prescripció de les infraccions i les 
sancions 
 
1. La responsabilitat disciplinària s’extingeix: 
 

a) Pel compliment de la sanció. 
b) Per prescripció de les infraccions o de les sancions. 
c) Per mort de la persona inculpada o sancionada. 
d) Per aixecament de la sanció. 

 
2. Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un mes; les infraccions greus, al cap d’un 
any, i les infraccions molt greus, al cap de tres anys d’haver estat comeses. En cas de 
ser infraccions continuades en el temps, els indicats terminis es compten a partir del 
dia en què cessa l’acció o l’omissió de què es tracti. 
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3. Les sancions prescriuen al cap d’un mes, si han estat imposades per infracció lleu; 
al cap d’un any, si ho han estat per infracció greu, i al cap de tres anys si corresponen 
a una infracció molt greu, sempre que no siguin definitives. 
 
4. El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà del dia que 
adquireix fermesa la resolució sancionadora o el dia que se n’ha violat el compliment, 
si la sanció havia començat a complir-se. 
 
 
 

TÍTOL VI. REGIM DOCUMENTAL I REGIM ECONOMIC I 
PATRIMONIAL 

 
Capítol 1. Règim documental 

 
Article 68. Contingut del règim documental 
 
1. Integren el règim documental de la Federació Andorrana de Karate, sense perjudici 
de les obligacions documentals que es derivin d’altres disposicions: 
 

a) Els llibres d’actes, on és necessari 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 adoptats. 

b) El Registre de persones físiques i entitats federades, on s’han de fer constar de 
forma diferenciada els membres dels quals es consignen, com a mínim, la 
identificació de les persones físiques federades i l’entitat mitjançant la qual han 
subscrit la llicència, com també, la denominació de l’entitat o secció federada, 
els seus domicilis, el president de l’entitat o responsable de la secció i el 
número d’inscripció en el Registre d’associacions. 

c) Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques. 
d) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns 

per al millor compliment dels objectius de la Federació, atenent el que disposa 
la normativa aplicable en matèria de règim econòmic. 

 
2. Els llibres es poden portar mitjançant procediments informàtics i qualsevol altres 
anàlegs que esdevinguin adients i conformes amb la legislació en cada moment vigent. 
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Capítol 2. Règim econòmic i patrimonial 

 
Article 69. Pressupost i patrimoni 
 
1. El sistema econòmic de la Federació és el de pressupost i patrimoni propi, i s’hi 
apliquen les normes econòmiques que estableixen la normativa esportiva i la 
normativa comptable vigent en cada moment.  
 
2. La federació no pot aprovar pressupostos deficitaris, sense autorització expressa de 
l’òrgan governamental competent en matèria d’esports. 
 
 
Article 70. Exercici econòmic 
 
L’exercici econòmic de la Federació Andorrana de Karate coincideix amb l’any natural, 
s’inicia l’1 de gener i acaba en data 31 de desembre de cada any. 
 
 
Article 71. Comptes anuals 
 
La Junta Directiva de la Federació ha de formular i ha de presentar a l’Assemblea 
General, en els cinc primers mesos de l’exercici, els  comptes anuals, que han de 
comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. 
 
 
Article 72. Revisió de comptes 
 
La Federació ha de posar en coneixement de l’òrgan governamental competent en 
matèria d’esports el pressupost i el detall de la liquidació del pressupost en cada 
exercici pressupostari. 
 
 
Article 73. Disposició econòmica 
 
La Junta Directiva de la Federació té les facultats de disposició econòmica, dins dels 
límits previstos en el seu pressupost. Així mateix la Junta Directiva pot acordar el 
traspàs de partides mitjançant acord que consti en acta. 
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Article 74. Insolvència 
 
En cas d’insolvència econòmica de la Federació Andorra de Karate, la Junta Directiva, 
o bé si escau els liquidadors, han de promoure el procediment concursal que 
correspongui i han de posar-ho en coneixement de l’òrgan governamental competent 
en matèria d’esports. 
 
 
Article 75. Control financer 
 
En cas de rebre subvencions o altres ajuts a càrrec del pressupost general, la 
Intervenció General del Govern exercitarà el control financer de la Federació en els 
termes previstos en la legislació en matèria de finances públiques vigent en cada 
moment, 
 
 
Article 76. Ingressos 
 
Constitueixen els ingressos de la federació andorrana de karate: 
 

a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides 
pels òrgans de l’Administració Pública. 

b) Els béns i drets que rebi per herència, llegat o donació. 
c) Les quotes dels seus membres afiliats i de les llicències federatives. 
d) Les sancions pecuniàries que s’imposin als seus afiliats o federats de 

conformitat amb la legislació vigent. 
e) Els fruïts, les rendes i els interessos dels seus béns patrimonials. 
f) Els préstecs o crèdits que se li concedeixin. 
g) Els ingressos que obtingui en relació a l’organització de proves o activitats 

esportives. 
h) Les ajudes rebudes o particulars per la promoció i desenvolupament de l’esport 

a Andorra. 
i) Qualsevol altre ingrés acceptat i aprovat per la Junta Directiva. 

 
 

TITOL VII.  AMBIT JURISDICCIONAL 
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Article 77. Impugnació 
 
Contra tots els actes i acords dels òrgans de la federació es podrà recórrer a la 
comissió jurídica esportiva, òrgans 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 VIII. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS 
 
Article 78. Modificació d’Estatuts 
 
1. Per a procedir a la modificació, parcial a total, dels estatuts de la Federació és 
necessari l’acord favorable de l’Assemblea General, adoptat per una majoria 
qualificada de 2/3 parts dels membres assistents i representats, així com l’aprovació 
de l’òrgan governamental competent en matèria d’esports. 
 
2. A la convocatòria de l’Assemblea General s’ha d’indicar els articles que seran 
objecte de modificació o que es modificaran els estatuts en el seu conjunt, segons 
procedeixi, i s’ha d’anunciar als membres de l’assemblea que disposaran d’una còpia 
de les modificacions proposades o del nou text estatutari a la Secretaria de la 
Federació amb una antelació de quinze dies naturals a la data de realització de 
l’Assemblea. 
 
3. Una vegada aprovada la modificació dels Estatuts, se’n remetrà una còpia a l’òrgan 
governamental competent en matèria d’esports, perquè doni la seva conformitat. 
 
 

TÍTOL IX. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
 
Article 79. Causes de dissolució 
 
La Federació Andorrana de Karate es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Per acord de l’Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat per una 
majoria de 2/3 dels membres assistents, sempre que representin la majoria 
dels membres amb dret a vot de l’Assemblea. 
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b) Per insolvència econòmica. 
c) Per quedar un nombre inferior a tres membres. 
d) Per expiració del termini fixat en els estatuts, exhauriment de l’objecte social o 

impossibilitat de realitzar la finalitat per a la qual es va constituir. 
e) Per la revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent. 
f) Per la cancel·lació de la seva inscripció al Registre d’Associacions. 
g) Per la seva fusió o integració amb altres federacions esportives. 
h) Per resolució judicial. 
i) Qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent. 

 
En el cas de l’apartat d) d’aquest article, l’Assemblea General ha d’acordar la 
dissolució de la Federació. En cas que no es convoqui l’Assemblea General segons el 
que estableixin aquests estatuts, una desena part dels membres pot instar la Junta 
Directiva a convocar-la, la qual ho ha de fer en el termini de 30 dies. L’Assemblea 
General s’ha de pronunciar expressament sobre la qüestió de la dissolució. 
 
 
Article 80. Liquidació i extinció. 
 
1. El règim aplicable en relació amb la liquidació, serà el que disposi la legislació en 
matèria d’associacions vigent en cada moment. 
 
2. En tot cas, en la mateixa reunió de l’Assemblea General que s’acordi la dissolució, 
es nomenarà una comissió liquidadora amb un nombre senar de membres, que 
substituirà durant el període de liquidació a la Junta Directiva i tindrà plenes facultats 
per realitzar les operacions de liquidació de l’entitat. 
 
3. Amb la finalitat de liquidar la Federació, els liquidadors han de: 
 

a) Cobrar el crèdits pendents. 
b) Vetllar pel patrimoni federatiu i administrar-lo amb diligència fins que s’hagi 

liquidat. 
c) Liquidar el patrimoni i pagar els creditors. 
d) Aplicar el patrimoni o el líquid sobrant a les finalitats previstes als presents 

Estatuts, i en cap cas poden autoritzar-ne el repartiment entre els membres ni 
cedir-lo a persones o entitats amb ànim de lucre. 

e) Sol·licitar al Registre d’associacions la cancel·lació de la Federació. 
f) Dur a terme les operacions de liquidació necessàries per a la dissolució de la 

Federació. 
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4. Realitzat l’actiu i pagat, el patrimoni resultant de la liquidació, en el seu cas, revertirà 
en l’àmbit esportiu, i a aquest efecte, s’haurà de comunicar la dissolució al  M. I. 
Govern d’Andorra perquè doni a aquests béns la destinació que estimi més 
convenient. 
 
 
Aquests Estatuts de la Federació Andorrana de Karate, han estat aprovats pels 
membres assistents a l’Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte i 
celebrada el dia 9 de Desembre del 2020, amb els quòrums necessaris. 
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