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CAPITOL I DISPOSICIONS GENERALS  

Article 1.- Forma Jurídica 

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) és una entitat privada sense ànim de lucre, 
d’interès cívic i social, constituïda per clubs esportius, agrupacions esportives, 
seccions esportives, esportistes, tècnics, jutges, arbitres que es dediquin a la practica 
de les diferents modalitats esportives del futbol i el futbol-sala, en la forma i per a la 
consecució dels objectius que es defineixen en els presents Estatuts. 

La Federació Andorrana de Futbol és neutral en matèria política i confessional i està 
en contra de tota forma de discriminació política, religiosa, sexual, ètnica, racial o de 
qualsevol altra mena. 

La Federació Andorrana de Futbol gaudeix de personalitat jurídica pròpia i capacitat 
d’obrar plenes per al compliment dels seus fins. Esta acollida al regim de pressupost i 
patrimoni propis i ha de sotmetre anyalment llur comptabilitat a la verificació 
comptable, d’acord amb les determinacions del Govern d'Andorra. 

Exerceixen per delegació funcions públiques de caràcter administratiu, i actuen com 
a agents col·laboradors de l’Administració pública. 

Article 2.- Finalitats 

La Federació Andorrana de Futbol té com a finalitat bàsica la d’ordenar, impulsar, 
organitzar i dirigir tota l’activitat esportiva relacionada amb el futbol, el futbol-sala i 
totes les disciplines que conformin el futbol a Andorra, d’acord amb la legislació 
vigent en la matèria i la que en un futur es pugui dictar, a la que s’haurà d’adaptar i el 
que disposen aquests Estatuts. Així mateix, se sotmetrà a les disposicions de la 
Federació Internacional corresponent. 

El Federació Andorrana de Futbol (FAF) està afiliada a la Fédération Internationale 
de Football Association (FIFA) i a la Union Européenne de Football Association. La 
FAF així com les lligues, els clubs, els jugadors i el seu personal es comprometen a:  

a) Observar els principis de lleialtat, integritat i d’esperit esportiu d’acord amb les 
regles del joc que els governen.  

b) Complir les normes del joc dictades i publicades per la International Footbal 
Association Board (IFAB) i les normes de Futsal publicades per la FIFA Executive 
Committee 

c) Respectar els estatuts, regulacions, directrius i decisions de FIFA i de la UEFA;  

d) Reconèixer la jurisdicció del tribunal d’arbitratge per l’esport (CAS) en Lausanne 
(Suïssa), d’acord amb l’exposat als estatuts de la  FIFA i de la  UEFA.  

e) Remetre’s, en el cas de qualsevol conflicte nacional que es presenti relacionat 
amb l’aplicació dels estatuts de la FAF o de les seves regulacions a un òrgan 
arbitral independent i imparcial que tractarà el conflicte amb exclusió de qualsevol 
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jurisdicció ordinària, respectant en tot cas l’establert a l’ordenament jurídic andorrà 
vigent i a la Llei de l’esport de 30 de juny de 1998.  

f) Acceptar el calendari internacional de partits estipulat per la FIFA i/o UEFA, i 
reconèixer l’autoritat d’aquestes entitats per a organitzar partits internacionals. 

Article 3.- Modalitats i disciplines esportives. 

S’entén per esport o modalitat esportiva aquella activitat bàsicament física, lliure i 
voluntària, practicada individual o col·lectivament, en forma de competició o lleure i 
sotmesa a una normativa reglamentaria, assumida pels òrgans federatius. 

La FAF és un organisme que agrupa diferents modalitats esportives derivades de la 
practica del Futbol, el Futbol-Sala, el Futbol-Platja i totes les activitats que regulin i 
estiguin integrades en la FIFA. 

Article 4.- Domicili. 

El domicili social de la social de la Federació Andorrana de Futbol és a l’Avda. 
Carlemany, 67, 3ª, d’Escaldes-Engordany, i pot ser modificat per acord de la majoria 
simple de l'Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, fet que serà 
comunicat al Registre d’Associacions. 

Article 5.- Funcions  

Correspon a la FAF, com a activitat pròpia, el govern, l’administració, la gestió, 
l’organització i la reglamentació del futbol. 

En la seva virtut, les seves funcions són: 

a) Exercir la potestat reglamentaria 

b) Controlar les competicions oficials d’àmbit estatal. 

c) Promoure els objectius continguts als estatuts de la FIFA i de la UEFA a 
Andorra en la promoció i millora del joc del futbol, i ostentar la representació 
del Principat d’Andorra en activitats i competicions de caràcter internacional 
celebrades dins i fora del territori andorrà. A tal efecte és competència de la 
FAF la selecció dels futbolistes que hagin d’integrar qualsevol dels equips 
nacionals. 

d) Autoritzar la venda o la cessió, fora del territori nacional, dels drets de 
transmissió televisiva de les competicions oficials, així com qualsevol altra 
d’àmbit estatal. 

e) Formar, titular i qualificar els arbitres i els entrenadors en l’àmbit de les seves 
competències 

f) Vetllar per al compliment de les disposicions per les quals es regeix. 

g) Tutelar, controlar i supervisar els seus associats, funcions que són extensibles 
a les seves activitats econòmiques quan siguin rebudes a través de la FAF 



 

 

7 

h) Promoure i organitzar les activitats esportives dirigides al públic. 

i) Contractar el personal necessari per al compliment de les seves funcions i la 
prestació dels seus serveis. 

j) Qualificar i organitzar, en el seu cas, les activitats i les competicions oficials 
d’àmbit estatal.  

 A aquest efecte, l’organització de les activitats i competicions esmentades 
s’entén referida a la regulació del seu marc general, segons s’estableixi en la 
normativa federativa corresponent. 

k) Col. laborar amb l’administració de l’estat en la formació de tècnics esportius i 
en la prevenció, el control i la repressió de ús de substancies i grups 
farmacològics prohibits i mètodes no reglamentaris en l’esport. 

l) Organitzar o tutelar les competicions oficials de caràcter nacional i  
internacional que se celebrin al territori d’Andorra, o fora d’aquest, si són de la 
seva competència. 

m) Exercir la potestat disciplinaria esportiva, en els termes establerts en els 
presents Estatuts, el Reglament General i la normativa esportiva. 

n) En general, totes les activitats que no s’oposin, disminueixin o destrueixin el 
seu objecte social. 

Els actes realitzats per la FAF en l’exercici de les funcions a les quals es refereix 
l’apartat precedent, poden ser recorregudes davant de la Comissió Jurídica esportiva, 
les resolucions de la qual esgotaran la via administrativa. 

Article 6.- Membres de la FAF. 

Hauran d’afiliar-se a la FAF. els clubs legalment constituïts d’acord amb la legislació 
vigent que tinguin per objecte fomentar i promoure la practica de l’esport del futbol i el 
futbol-sala en qualsevol de les seves modalitats. 

La integració de les persones físiques i jurídiques en la federació es produeix amb el 
compliment dels requisits establerts en el presents estatuts i amb l’abonament de la 
llicencia federativa corresponent i les quotes fixades per la Junta Directiva de la FAF. 

Les demandes d’afiliació s’adreçaran per escrit a la Junta Directiva, acompanyant 
una copia dels Estatuts legalment autoritzats i decretats pel Ministeri competent en 
Esports i la llista de membres i càrrecs de la Junta Directiva del Club corresponent. 

Les persones físiques només podran estar vinculades en tot moment a un sol club, 
no podent representar, ni formar part, de dos entitats a la mateixa vegada.  

La Junta Directiva de la FAF acceptarà o denegarà les sol·licituds d’afiliació, en base 
als principis d’objectivitat i a la reglamentació vigent, en un termini màxim de 2 mesos 
després de la seva presentació. 

La pèrdua de condició de membre de la Federació Andorrana de Futbol es produirà 
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en els casos següents: 

- Per voluntat pròpia comunicada per escrit. 

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

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

- Per resolució judicial. 

- Per falta de pagament de les llicències o de les quotes a la Federació, previ 
requeriment fefaent. 

- Per la no participació en cap de les competicions de qualsevol categoria que 
organitzi la FAF durant tot un any, quan no existeix objectivament cap 
impediment per part de la FAF que ho impedeixi. 

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

Article 7.- Drets i Obligacions dels membres federa ts 

A) Drets dels membres federats : 

1) Participar amb veu i vot en les assemblees generals d’acord amb el que 
disposen aquests Estatuts, proposant i elegint els candidats que han d’ocupar 
els organismes de la FAF. 

2) Poder participar en les competicions oficials de caràcter federat organitzades o 
tutelades per la FAF i en les competicions oficials d’àmbit internacional, 
sempre que sigui procedent d’acord amb les reglamentacions i disposicions 
legals vigents. 

3) Poder sol·licitar la organització de campionats i competicions de Futbol i 
Futbolsala tenint reconeixement oficial de la Federació 

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

5) Contribuir als fins específics de la Federació Andorrana de Futbol. 

6) Exigir que l’actuació de la Federació Andorrana de Futbol s’ajusti al que 
disposen aquests Estatuts i la normativa legal vigent. 

7) Conèixer les activitats de la Federació i examinar la documentació. 

8) Participar en les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra 
mena que la FAF pugui organitzar. 

9) Proposar candidats a tots els òrgans que formen part de la federació.  

10)  Separar-se de la Federació 

B) Obligacions dels membres federats: 

1) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques de la Federació 
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Andorrana de Futbol 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. 

2) 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. 

3) Complir amb els estatuts i reglaments i sotmetre’s a les directrius i decisions 
que prenguin els organismes de la FIFA i la UEFA. 

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

5) Respectar i complir les regles del joc aprovades per la Federació i els 
organismes internacionals de la FIFA i la UEFA. 

6) Sotmetre’s a la competència i jurisdicció arbitral prevista pels estatuts i 
reglaments de la Federació i dels organismes de la FIFA i de la UEFA, per a la 
solució de qualsevol disputa o litigi respecte als Estatuts, reglaments, 
directrius o acords  d’aquests.  

7) Comunicar o notificar a la Federació i al Registre tots aquells actes o dades 
que prevegi la Llei o que s’estableixen reglamentàriament i, en tot cas els 
següents: 

1. canvis de domicili social 

2. modificacions o renovacions de la junta Directiva. 

3. modificacions o revisions dels estatuts o reglaments. 

4. convocatòries de les assemblees generals ordinàries o extraordinàries. 

5. calendari anyal d’activitats. 

6. Presentar anyalment la comptabilitat verificada. 

8) Abstenir-se de participar en una competició o en un territori d’altra federació o 
associació sense l’aprovació prèvia de la FAF, de l’altra associació i de la FIFA 
i/o la UEFA. 

9) No organitzar ni col·laborar en l’organització de cap competició externa a la 
FAF sense prèvia autorització expressa d’aquesta. 

Article 8.- Llicencies.  

1. En les llicències hi ha de figurar 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 Futbol. 
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c) L'import de la cobertura corresponent a l’assistència sanitària quan es tracti de 
persones físiques. 

2. A proposta de la Junta Directiva, l’Assemblea General podrà incloure aquells altres 
conceptes econòmics que es consideren necessaris, i en especial una assegurança 
de responsabilitat civil i de danys a tercers, que s’haurà de contractar amb una de les 
entitats asseguradores d'Andorra. 

3. La FAF per poder expedir les llicencies o per poder autoritzar la participació en 
competicions esportives oficials, exigirà com a requisit previ i imprescindible que 
l’esportista se sotmeti a un reconeixement mèdic d’aptitud per a la practica de la 
modalitat o disciplina esportiva corresponent. 

4. Qualsevol esportista que vulgui jugar en un club a Andorra haurà d’estar registrat a 
la FAF i disposar de la corresponent llicencia d’acord amb les disposicions del 
presents Estatuts i dels reglaments que puguin ser aprovats per l’Assemblea General 
i per la Junta Directiva de la FAF. 

Article 9.- Clubs, Lligues i Associacions. 

Els clubs, les lligues i les associacions o agrupacions de clubs afiliades a la 
Federació estan subordinades a aquesta i seran reconegudes per la Federació. La 
Junta Directiva de la Federació haurà d’aprovar els estatuts i els reglaments dels 
clubs, les lligues i les agrupacions. 

Els clubs i agrupacions afiliats a la Federació prendran les decisions que impliquin la 
seva afiliació amb independència de qualsevol entitat externa. En qualsevol cas cap 
persona física o jurídica controlarà més d’un club o agrupació si aquest fet pot 
suposar una alteració de la integritat de qualsevol partit o competició.  

Article 10.- Tipus competicions  

Les competicions esportives es classifiquen en : 

a) Competicions de caràcter federat 

b) Competicions no federades 

Article 11.- Definicions competicions 

Es consideren competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o 
tutelades per la Federació Andorrana de Futbol. Aquestes competicions poden ser de 
diferents àmbits i amb participació d’esportistes professionals o afeccionats 

Es consideraran competicions no federades les que promogui i organitzi qualsevol 
entitat esportiva legalment reconeguda, les quals tindran el caràcter d’homologades 
si prèviament han estat acceptades per la FAF. 

Article 12.- Seleccions nacionals 

És competència directa de la Federació Andorrana de Futbol l’elecció dels 
esportistes que han d’integrar les seleccions nacionals i és obligació dels clubs 
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esportius federats facilitar l’assistència dels esportistes a les convocatòries que 
tinguin lloc per a la preparació i participació de les seleccions andorranes en les 
competicions programades. Els jugadors que estiguin integrats en qualsevol equip de 
les competicions nacionals organitzades per la FAF podran ser convocats en 
qualsevol moment, encara que el termini sigui inferior al que estableix la FIFA pels 
jugadors seleccionables que estan integrats en equips que competeixen en altres 
països. En cas de no compliment per un club esportiu, la sanció tindrà caràcter de 
molt greu dins de l’escala marcada al reglament general de la FAF. 

L’organització dels partits de les seleccions nacionals que se celebrin en territori 
nacional serà competència exclusiva de la FAF. Igualment seran competència 
d’aquesta, l’organització dels partits que s’hagin de celebrar fora del territori nacional 
sempre i quan la selecció nacional actuí com a conjunt local. 

Article 13.- Assegurances 

Tota activitat o competició esportiva, ja sigui federada o no, obliga la entitat 
organitzadora, si les seves característiques o particularitats ho exigeixen, a la 
concertació prèvia d’una modalitat especifica d’assegurança que cobreixi els 
eventuals danys i els perjudicis ocasionats a tercers amb motiu de la seva celebració. 

CAPITOL II.-DELS ORGANS DE LA FAF  

Article 14.- Llistat dels Òrgans 

Són òrgans de la Federació Andorrana de Futbol: 

A) Sobirà i de govern. 

- L’Assemblea General  

B) D’execució i direcció 

- La Junta Directiva 

- El Comitè d’Urgència 

C) De règim intern 

- La Secretaria General 

D) De Justícia Federativa 

- El Comitè de competició i Disciplina Esportiva.  

- El Comitè d’Apel·lació. 

- Comitès de llicencies: - Primera instància 

 - Segona instancia o apel·lació  

No tenen la qualitat d’òrgans de la FAF, però desenvolupen un rol purament 
consultiu, els comitès permanents següents: 

- El Comitè Tècnic d'Àrbitres  
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- El Comitè d’Entrenadors 

- L'Assessor Jurídic 

- El Comitè Nacional de Futbol Sala 

- L’escola Nacional de la Federació Andorra de Futbol 

- Departament de llicències.  

Article 15.- Membres dels òrgans 

Els requisits per ser membre dels òrgans de la FAF són: 

1. Ser andorrà o resident a Andorra. 

2. Tenir majoria d’edat civil. 

3. No estar inhabilitat per exercir càrrec públics. 

4. Tenir plena capacitat d’obrar. 

5. No estar subjecte a cap sanció disciplinària esportiva que inhabiliti. 

6. Incompatibilitats establertes legalment, estatutàriament o reglamentàriament. 

7. Els específics, que per a cada cas, determinin els presents estatuts. 

Tots els membres dels òrgans seran elegits o designats mitjançant l’elecció o 
nomenament intern d’acord amb l’establert, en cada cas, en els presents Estatuts. 

Article 16.- Sessions dels òrgans. 

1. Les sessions dels òrgans col·legiats de la FAF són sempre convocades pel seu 
President o, si aquest ho requereix, pel Secretari i tindran lloc quan aquell així ho 
acordi, i a més, en els temps que, en el seu cas, determinin les disposicions 
estatutàries o reglamentàries. 

2. La convocatòria dels òrgans col·legiats de la FAF s’efectua dins dels terminis que 
en cada cas en concret prevegin els presents Estatuts. En absència de tal previsió 
o en supòsits d’especial urgència, s’ha d’efectuar amb una antelació mínima de 
quaranta-vuit hores. 

3. Queden vàlidament constituïts, en primera convocatòria, quan assisteixi la majoria 
absoluta dels seus membres; i en segona s’hi presenti, almenys, un terç.  

4. Això és sense perjudici d’aquells supòsits específics que requereixen un quòrum 
d’assistència major.  

5. Correspon al President dirigir els debats amb l’autoritat pròpia del seu càrrec.  

6. Els acords s' adopten per majoria simple, menys en els supòsits en els qual estigui 
previst un quòrum més qualificat.  

7. Els diferents òrgans de la FAF així com els seus membres seran totalment 
independents uns dels altres i cap membre dels òrgans pot participar en la 
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deliberació o decisions sobre qualsevol aspecte que l’afecti a títol personal, que 
tingui relació amb el club al qual pugui estar afiliat o, en qualsevol cas, quan 
existeixi o pugui existir un conflicte del interessos 

8. D’acord amb el que es disposa a l’article 28 d’aquests Estatuts, s’aixeca acta de 
totes les sessions.  

Article 17.- Drets i obligacions. 

1. Són drets bàsics dels membres de l’organització federativa: 

a) Formar part de les deliberacions, expressar lliurement les opinions pel que 
fa a qüestions que siguin objecte de tractament o debat dins de l’òrgan del 
qual siguin membres i exerceixin el seu dret a vot i fer constar, en el seu cas, 
si ho desitgen, el particular raonat que hagin emes. 

b) Intervenir en les tasques federatives pròpies del càrrec o funció que 
tinguin i cooperar en la gestió de la que sigui competència de l' òrgan al qual 
pertanyen. 

c) Conèixer el contingut de les actes de les sessions de l’òrgan del qual 
formin part. 

d) Els altres que s’estableixin reglamentàriament.  

2. Són les seves obligacions: 

a)Comparèixer, quan hagin estat formalment citats, a les reunions, a menys 
que  ho impedeixin raons de força major 

b) Exercir, en la mesura del possible, les comissions que li hagin estat 
encomanades. 

c) Col·laborar lleialment en la gestió federativa guardant, si cal, el secret 
sobre les deliberacions.  

d) Els altres que es determinin per via reglamentaria. 

Article 18.- Responsabilitats. 

1. Amb independència de les responsabilitats penals, civils i administratives que de 
forma general consagra l' ordenament andorrà, els membres dels diferents òrgans 
de la FAF són responsables, específicament, dels actes, les resolucions i els 
acords adoptats per aquell del qual formin part. 

2. Així mateix, ho són, en els terminis previstos en la legislació esportiva general, en 
els presents Estatuts i en el seu Reglament, per l’incompliment dels acords de 
qualsevol òrgan federatiu, normes electorals o comissions de les faltes previstes 
en el regim disciplinari federatiu. 

Article 19.- Causes de cessació. 

1. Els membres dels òrgans de la FAF cessen per les causes següents: 
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a) Expiració del període de mandat 

b) Remoció, en els supòsits que procedeixin, per no tractar-se de càrrecs 
electius. 

c) Dimissió 

d) Incapacitat que impedeixi portar a terme el càrrec 

e) Incomplir qualsevol obligació dels presents Estatuts. 

f) Incompatibilitat, sobrevinguda, de les establertes legalment o estatutàriament. 

2. Si es tracta del President de la FAF ho serà també el vot de censura. 

Seran requisits per això: 

a) Que es formuli per un terç, almenys, dels membres de l’Assemblea General, 
formalitzat individualment per cadascun dels proponents mitjançant un escrit 
motivat i firmat, al qual s’adjuntarà una fotocòpia del passaport o del document 
d’identitat. 

b) Que s’aprovi per almenys dos terços dels membres de ple dret que integrin la 
totalitat de l'Assemblea General, sense que, en cap cas, s’admeti el vot per 
correu. 

A.- De l' Assemblea General 

Article 20.- Definició 

L'Assemblea General és l’òrgan sobirà de govern de la FAF de la qual formen part 
tots els seus membres. 

Els acords que prengui l’Assemblea General, d’acord amb l’establert en els presents 
Estatuts, són vinculants per a tots els membres de la Federació.  

Per poder intervenir amb veu i vot a l’Assemblea General, els membres hauran 
d’estar al corrent de les seves obligacions i hauran d’haver participat en una 
competició, com a mínim, del calendari oficial de les competicions federades, durant 
la temporada anterior.  

La composició de l'Assemblea General serà la següent:  

- Els Presidents o representants acreditats de cadascun dels clubs adscrits a la FAF. 
Una persona física només podrà representar a un club en les assemblees.  

- Dos representants per cada estament en què estiguin agrupades les persones 
físiques (àrbitres i entrenadors) corresponents a cadascuna de les disciplines 
esportives reconegudes per la FAF. 

Tindran la consideració d’àrbitres i entrenadors, als efectes de poder integrar 
l’estament corresponent d’aquest apartat, les persones majors d’edat, en el moment 
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de l’elecció que, en possessió de la llicència preceptiva, hagin participat en una 
competició, com a mínim, del calendari oficial de les competicions federades, durant 
la temporada anterior. 

Article 21.- Competències. 

1. L'Assemblea General tindrà les següents competències: 

a) L’aprovació de la memòria d’activitats i dels comptes de l’exercici econòmic 
vençut, i aprovació del pressupost anual pel següent exercici econòmic. 

b) L’aprovació del calendari esportiu i de les activitats a desenvolupar. 

c) L’aprovació i modificació dels Estatuts i dels Reglaments Federatius. 

d) L' elecció i cessació dels càrrecs de la Junta directiva per un termini de 4 
anys. 

e) Regular i modificar les competicions oficials, i les seves classes, en les 
diverses categories, així com el sistema i forma d' aquelles. 

f) Resoldre les propostes que siguin presentades per la Junta Directiva de la 
FAF, o els propis assembleistes en nombre no inferior al vint per cent del 
total. 

g) Admetre, suspendre o excloure a un membre 

h) Aprovar la dimissió d’un membre 

i) Revocar el mandat d’un membre d’un òrgan  de la Federació 

j) Dissoldre la FAF 

K) La resta de competències establertes o que s' estableixin estatutàriament 

2. Podran tractar-se en l'Assemblea, quan concorrin raons d’especial urgència, 
assumptes o propostes que presenti la Junta Directiva o el seu President fins 
quaranta vuit hores abans de la data de la sessió, sempre que donin el seu 
consentiment la majoria absoluta del assistents. 

Article 22.- Sessions de l’assemblea. 

1. L' Assemblea General s’ha de reunir, en sessió plenària ordinària, una vegada a 
l’any, dins del tercer trimestre de l’any natura per conèixer i decidir sobre qualsevol 
matèria de la seva competència, però, com a mínim, sobre les que s’esmenten en 
els apartats a) i b) de l’article anterior. Es pot anticipar o retardar tal convocatòria si 
concorren circumstàncies especials que ho fan convenient o necessari.  

2. La resta de reunions tenen caràcter extraordinari i se celebren per acord de la 
Junta directiva, del seu President, o a sol·licitud del vint per cent, almenys, dels 
membres de la mateixa Assemblea. 

3. La convocatòria de l'Assemblea correspon a la Junta directiva i ha d’efectuar-se 
amb una antelació mínima de 10 dies naturals. 
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4. A la convocatòria s’ha d’adjuntar l’ordre del dia, així com la documentació 
concernent als assumptes que s’hagin de tractar, si bé aquesta última es pot 
remetre fins quaranta vuit hores abans de l'Assemblea en els supòsits d’urgència 
que preveu el punt 2 de l' article anterior. 

5. La convocatòria de l’Assemblea General també pot contenir les mateixes 
indicacions referides a una segona convocatòria, per al cas que en la primera no hi 
hagués quòrum suficient. Entre la primera i la segona convocatòria ha de 
transcórrer, com a mínim de trenta minuts.  

6. Les assembles generals quedaran vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria, quan hi concorrin un nombre que representi més de la meitat dels 
membres de la FAF amb dret a vot. En segona convocatòria quedarà constituïda 
amb els membres que hi assisteixin. 

7. A l’inici de cada sessió es designa per a la Taula tres membres de l'Assemblea 
amb la missió de verificar l’acta que, amb el vist-i-plau del President de la junta 
directiva, estén el Secretari General. 

8. Finalitzada la sessió i després de verificada l’acta pels membres designats, es 
remet una copia als membres, que tenen 10 dies naturals a efectes de presentar 
les reclamacions que creguin oportunes a la seva redacció. Després de l'esmentat 
termini es considera aprovada l’acta de l’Assemblea. 

9. Cada membre de la FAF tindrà un sol vot en l’Assemblea General. 

10. L’emissió del vot és personal i per tant no serà vàlid ni el vot per correu ni per 
procuració. 

11. El membres de la FAF que per qualsevol causa prevista als presents estatuts o 
en les regulacions de la federació, estiguin suspesos, si bé tenen dret a assistir a 
les assemblees no tindran dret a vot en les mateixes  

12. Totes les decisions que prengui l’assemblea General de la FAF s’efectuaran per 
votació a mà alçada almenys que la majoria del membres assistents a l’assemblea 
sol·licitin que la votació sigui secreta. En les assemblees generals en que se 
celebrin eleccions de la junta directiva el vot serà secret.  

13. Tant en les assemblees generals ordinàries com en les extraordinàries, per 
l’adopció d’acords vàlids s’exigirà el vot favorable de la majoria dels membres que 
hi concorrin, i que representin ensems més de la meitat dels membres de la FAF 
amb dret a vot. En segona convocatòria a excepció del que s’exposa tot seguit, 
serà suficient el vot favorable de la majoria simple dels assistents, 
independentment del percentatge de membres de la FAF que estiguin presents. 

  En qualsevol cas per la modificació dels presents Estatuts, sigui en primera o en 
segona convocatòria, es requerirà sempre el vot favorable de la majoria dels 
membres assistents, i que almenys aquests representin la majoria del membres de 
la FAF amb dret a vot.  
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B.-Junta Directiva, President i Comitè d’urgència  

Article 23.- Junta Directiva 

1. La Junta Directiva de la FAF és l’òrgan executiu col·legiat de direcció i 
representació, elegit per l’Assemblea general en qui recau la organització i gestió 
de la FAF.  

2. Esta composta pel nombre de membres que determini l’Assemblea General tots 
aquests designats per l’Assemblea per un termini de 4 anys, a qui també 
correspon la seva remoció. 

3. La Junta Directiva té un President i, almenys, un vicepresident, adjunt a la 
presidència. 

4. El vicepresident adjunt a la presidència substitueix al President en cas d’absència, 
malaltia o altres fets similars. 

5. Es designa a més un Tresorer que ha de portar la gestió econòmica de la FAF. 

6. Són competències de la Junta Directiva: 

a) Convocar a l'Assemblea General i executar els seus acords. 

b) Controlar el desenvolupament i el bon fi de les competicions d’àmbit nacional 
i internacional, en els casos que li correspongui. 

c) Designar, a proposta del President, els seleccionadors nacionals, així com 
l’equip tècnic. 

c) Proposar a l’Assemblea General la concessió d’honors i recompenses. 

d) Tenir cura de tot el referent a la inscripció de clubs, futbolistes, entrenadors i 
auxiliars. 

e) Determinar, a proposta del President, el lloc de celebració dels partits 
internacionals. 

f) Publicar, mitjançant circular, les disposicions dictades per la mateixa Junta 
Directiva i els acords que adopti en l' exercici de les seves facultats. 

g) Totes aquelles que siguin aprovades per l’Assemblea General. 

7. Els membres de la Junta Directiva cooperen per igual a la gestió que a la mateixa 
li es competència. 

8. Els membres de la Junta Directiva que no ho són, al propi temps, de l'Assemblea 
General, tenen dret a assistir a les sessions d’aquesta amb veu però sense vot. 

9. La Junta Directiva es reuneix generalment una vegada al mes, durant cadascun 
dels mesos de la temporada, o quan ho decideix el President, a qui correspon en 
tot cas, la seva convocatòria, així com la determinació dels assumptes de l’ordre 
del dia de cada sessió. El termini mínim de la convocatòria és de quaranta vuit 
hores.  
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Els acords s’adoptaran per majoria, dirimint els eventuals empats el vot de qualitat 
del president.  

10. En el cas que es produeixi una vacant a la Junta Directiva aquesta haurà 
d’acordar la provisió transitòria del càrrec corresponent, decisió que haurà de ser 
ratificada en la primera Assemblea General que celebri la FAF. El càrrec vacant 
proveït transitòriament i també el designat per ocupar-lo, ho serà només  pel 
temps que quedi de mandat al càrrec.  

11. Els membres de la Junta Directiva són específicament responsables dels actes, 
resolucions o acords adoptats davant l'Assemblea General la qual, si així es 
decideix per la majoria dels dos terços dels qui de ple dret la integren, pot sol·licitar 
la seva destitució al president de la FAF. 

12. No podran formar part de la Junta Directiva al mateix moment dos persones que 
representin a un mateix club o associació membre de la FAF. 

13 Tots aquells supòsits que no estiguin expressament previstos en els presents 
Estatuts o en els casos de força major seran decidits per la Junta directiva seguint els 
principis establerts per la FIFA i/o la UEFA, o en cas que no estiguin regulats per 
aquells, d’acord amb els principis d’equitat i justícia. 

Article 24.- President.  

1. El President de la Junta directiva ostenta la representació legal de la FAF i haurà 
d’esser de nacionalitat andorrana. 

2. Convoca a la Junta Directiva, i executa els seus acords. 

3. Té a més dret d’assistir a quantes sessions celebrin qualsevol dels òrgans i 
comissions federatives de la FAF. 

4. Li corresponen, en general, i a més de les que es determinin en els presents 
Estatuts i en el seu Reglament General, les funcions no encomanades 
específicament a l'Assemblea General i a la Junta Directiva. 

5. És elegit cada quatre anys, mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret, pels 
membres de l'Assemblea General. Els candidats, als quals no es exigible el 
requisit de formar part de dits òrgans, han de ser presentats, com a mínim, pel 
quinze per cent d’aquells, i la seva elecció es porta a terme pel sistema de doble 
volta, en el cas que en la primera cap candidat arribi a la majoria absoluta dels 
vots emesos. 

6. Per la seva elecció no és vàlid el vot per correu o per procuració. 

7. Mentre porti a terme el seu mandat, el President no pot exercir cap càrrec en un 
altre òrgan federatiu, a menys que estatutàriament li correspongui, ni en cap 
entitat, associació o club subjecte a la disciplina esportiva, i és incompatible amb 
l’activitat com a futbolista, àrbitre o entrenador, però continua en possessió de la 
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seva llicencia. Si la té, aquesta romandrà en suspensió fins que deixi d' exercir la 
presidència de la FAF. 

8. Presideix l'Assemblea General i la Junta Directiva amb l’autoritat que és pròpia del 
seu càrrec i li correspon la direcció dels debats, amb vot de qualitat en cas d' 
empat. 

9. En supòsits d’absència, malaltia o qualsevol altra causa que impedeixi 
transitòriament portar a terme les seves funcions, el President és substituït pels 
vicepresidents, en el seu ordre; en defecte d’ells, pel Tresorer i, en última 
instancia, pel membre de més antiguitat, o pel de més edat si aquesta fos la 
mateixa. 

10. Si es produeix una vacant a la Junta Directiva aquesta nomenarà la persona que 
ocuparà aquella vacant, decisió que haurà de ser ratificada en la primera 
Assemblea General que celebri la FAF.  

11. Quan el President cessi en el càrrec per haver conclòs el temps del seu mandat, 
la Junta Directiva es constitueix en Comissió Gestora i convoca eleccions a la 
Presidència de la FAF en termini no superior a trenta dies naturals i elabora, a 
més, el Reglament electoral i el calendari corresponent als comicis. 

12. La signatura de qualsevol contracte i/o conveni amb tercers que comporti 
obligacions o compromisos importants per la FAF haurà d’esser signat pel 
President i també, com a mínim, per qualsevol altre membre de la junta directiva 
i/o pel Secretari General de la FAF.  

Article 25.- Comitè d’Urgencia 

Quan es plantegin assumptes amb caràcter d’urgència i no sigui possible convocar la 
Junta Directiva pel temps real per resoldre la situació, es pot convocar el Comitè 
d’urgència. 

El Comitè d'Urgència serà format pel President, el vice-president adjunt a la 
presidència, el tresorer i el secretari general de la FAF. 

Per la seva valida constitució serà necessari que siguin presents almenys tres dels 
seus quatre membres. Els acords del Comitè d’urgència hauran d’esser comunicats i 
ratificats per la Junta Directiva en la seva propera reunió. 

C.- Dels òrgans de règim intern. Secretaria general  

Article 26.- Definició 

La Secretaria general de la Federació s’encarrega de l’organització administrativa de 
la FAF sota la direcció d’un Secretari General. 

Article 27.- Funcions 

El secretari general serà nomenat per la Junta Directiva, a proposta del seu 
President, i dependrà directament d’aquesta, i com a director executiu de la 
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secretaria general li corresponen específicament les funcions següents: 

a) Assistir a les reunions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva i del 
Comitè d’urgència, actuant com a secretari de dits òrgans, així com de les 
comissions que es puguin crear, podent intervenir en les deliberacions de les 
mateixes únicament a títol consultiu. 

b) Estendre l’acta de les sessions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva 
i del Comitè d’Urgència, així com de les comissions que es puguin crear. 

c) Expedir les certificacions oportunes de les actes emanades dels esmentats 
òrgans. 

d) Informar el President i la Junta Directiva en els casos en els quals sigui 
requerit per això. 

e) Resoldre els assumptes de tràmit. 

f) Exercir de cap del personal de la FAF i organitzar la secretaria general. 

g) Vetllar i executar els acords dels òrgans federatius. 

h) Firmar les comunicacions i les circulars. 

i) Portar la comptabilitat de la FAF, proposar els pagaments i els cobraments i 
redactar els balanços i els pressupostos. 

j) Informar l’Assemblea General, el President i a la Junta Directiva sobre les 
qüestions que li siguin sotmeses o que consideri rellevant per al bon ordre 
econòmic. 

l) Totes les funcions que contractualment li siguin encomanades. 

m) La seva relació laboral serà de caràcter especial pròpia del personal d’alta 
direcció. 

Article 28.- Actes 

Les actes a les quals es refereix el punt 1.b) de l’article anterior han d' especificar el 
nombre de les persones que han assistit a l’Assemblea, les intervencions, resumides 
que hi hagin hagut, i la resta de circumstàncies que es considerin oportunes, així com 
el resultat de les votacions, amb especificació dels vots a favor, els vots en contra, 
els particulars, en el seu cas, i les abstencions, i el text dels acords adoptats. 

D.-De Justícia Federativa 

Article 29 .- Disposicions generals 

La FAF exerceix la potestat disciplinaria sobre les persones que formen part de la 
seva pròpia estructura orgànica, sobre els clubs, futbolistes, tècnics, directius, 
àrbitres i, en general, sobre totes aquelles persones o entitats que, estant federades, 
desenvolupen funcions, exerceixen càrrecs o practiquen la seva activitat en l’àmbit 
de la FAF. 
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Els membres dels òrgans que formin part de la justícia federativa no poden pertànyer 
al mateix temps ni a la junta directiva ni a qualsevol altre comitè de la FAF.  

Article 30.- Comitès. 

Els òrgans competents per exercir la potestat disciplinaria que correspongui a la FAF 
són: 

- El Comitè de competició i Disciplina Esportiva que és l’òrgan a qui correspon 
jutjar i resoldre els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i 
disciplinària, en primera instància, sobre les persones físiques o jurídiques 
dependents de la FAF.  

- El Comitè d’Apel·lació és l’òrgan competent per conèixer i resoldre, en segona 
instància, els recursos que s’interposin contra els acords que dictin els òrgans 
disciplinaris de la 1ª instància de la FAF. 

Article 31.- Funcionament Comitès. Recursos. 

El Comitès que exerceixen la potestat disciplinaria estaran constituïts, 
respectivament, per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, tots 
ells amb experiència en matèria esportiva, i com a mínim un amb formació jurídica, 
essent designats i rellevats per la Junta Directiva de la FAF, a proposta del President, 
i d’entre els quals nomenarà un president, essent assistits per un Secretari amb veu 
però sense vot. 

Els seus càrrecs seran renovats cada quatre anys. 

Els Comitès es reuniran sempre que sigui necessària la seva intervenció per a la 
resolució de les qüestions o incidències pròpies de les competicions de la seva 
incumbència i, en qualsevol cas, per iniciativa del seu president. Els seus acords 
s’adoptaran per majoria.  

Els acords dictats en primera instància pel Comitè de competició i disciplina es 
podran recórrer davant el Comitè d’Apel·lació, en els terminis i forma que 
s’estableixin reglamentàriament. 

Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via federativa, i 
contra elles es podrà interposar recurs davant la Comissió Jurídica Esportiva. Els 
terminis i forma per interposar recursos s’establiran reglamentàriament. 

La composició, competències i funcions dels òrgans de justícia federativa estaran 
subjectes als reglaments específics aprovats per la Assemblea General o per la 
Junta Directiva de la FAF. 

Els reglaments esmentats han de seguir en tot moment els paràmetres marcats per 
la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) i per la Union Européenne 
de Football Association (UEFA) a les quals la FAF està afiliada. 

Article 32.- Mesures disciplinàries  

Les principals mesures disciplinàries que poden aplicar els òrgans de justícia 
federativa, a més d’aquelles que prevegi la legislació vigent, són:  
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1 A persones físiques i jurídiques :  

a) advertiment;  

b) reprensió;  

c) multa;  

d) anul·lació de premis.  

2 A persones físiques:  

a) amonestació; 

b) expulsió;  

c) suspensió per partits;  

d) prohibició d’accés a vestuaris o de situar-se en el banc de substituts;  

i) prohibició d’accés a estadis;  

f) prohibició d’exercir qualsevol activitat en el futbol.  

3 A persones jurídiques:  

a) prohibició d’efectuar transferències;  

b) jugar a porta tancada;  

c) jugar en terreny neutral;  

d) prohibició de jugar en un estadi determinat;  

i) anul·lació del resultat d’un partit;  

f) exclusió;  

g) pèrdua del partit per retirada o renúncia; 

h) deducció de punts;  

i) descens a la categoria inferior. 

4 La Junta Directiva promulgarà un codi disciplinari que serà aprovat per la 
Assemblea General de la FAF. 

5. Abans de la imposició de qualsevol mesura disciplinària, la persona física i/o 
jurídica haurà d’esser escoltada, i la imposició de la mateixa haurà d’ésser en tot cas 
motivada per l’òrgan competent. 

 

E.- Comitès tècnics 

Secció 1.- ºDel Comitè Tècnic dels Arbitres 

Article 33.- Composició i funcionament 

1. El Comitè Tècnic d'Arbitres atén directament el funcionament del col·lectiu 
federatiu dels arbitres, i li correspon, amb subordinació a la Junta Directiva de la 
FAF, la gestió, la representació i l’administració de les funcions atribuïdes a 
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aquells. 

2. La presidència del Comitè recau en qui designi la Junta Directiva de la FAF. 

3. El Comitè Tècnic d'Arbitres desenvolupa les funcions següents: 

a) Establir els nivells de formació arbitral. 

b) Classificar tècnicament als arbitres i proposar l' adscripció a les categories 
corresponents.  

c) Proposar els candidats a arbitres de categoria internacional.  

d) Aprovar les normes administratives que regulen l’arbitratge.  

e) Designar els col·legiats en competicions d’àmbit estatal.  

f) Qualsevol altra delegada per la FAF que tingui a veure amb el col·lectiu 
arbitral. 

4. Les propostes i decisions preses pel Comitè en l’àmbit de les seves funcions s' 
elevaran a la Junta Directiva de la  FAF per a la seva aprovació definitiva.  

5. Seran també funcions del Comitè: 

a) Establir les normes que tinguin repercussió econòmica en el sistema 
d’arbitratge de les competicions. 

b) Desenvolupar programes d’actualització i homogeneïtzació dels criteris 
tècnics durant les competicions, en concordança amb la política de formació i 
capacitació establertes per aquest i pels organismes internacionals. 

6. La designació deis arbitres per dirigir els partits no esta limitada per recusacions ni 
per condicions de cap classe; i els que siguin nomenats no poden abstenir-se de 
dirigir l’encontre, a menys que concorrin raons de força major que ponderarà en 
cada cas, el Comitè. 

7. El Comitè Tècnic d’Àrbitres exerceix facultats disciplinaries, si bé limitades 
exclusivament als aspectes tècnics de l’actuació dels col·legiats. 

8. La composició i regim de funcionament del Comitè es determina 
reglamentàriament. 

Secció 2.-Del Comitè d’entrenadors 

Article 34.- Composició i funcionament 

1. El Comitè d’entrenadors atén directament al funcionament del col·lectiu d’aquests, 
i li corresponen, amb subordinació a la Junta Directiva de la FAF, la gestió i la 
representació dels entrenadors. 

2. Les propostes que, en els aspectes que corresponguin al Comitè, formuli aquest, 
s’eleven a la Junta Directiva de la FAF per a la seva aprovació definitiva. 

3. La presidència del Comitè recaurà en qui designi la Junta Directiva de la FAF i la 
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seva composició, regim de funcionament i competències s’han de determinar 
reglamentàriament. 

Secció 3.-Assessor Jurídic 

Article 35.- Funcions 

L’assessor jurídic de la FAF, nomenat per la junta Directiva, és el responsable dels 
serveis jurídics de la Federació i actua com a conseller tècnic tant de la Junta 
Directiva i del seu President, com dels òrgans que conformen l’estructura federativa. 

Secció 4.-El Comitè Nacional de Futbol Sala 

Article 36.- Composició i funcionament 

1. El Comitè Nacional de Futbol Sala atén directament al funcionament del col·lectiu 
d’aquests, i li corresponen, amb subordinació a la Junta Directiva de la FAF, la 
gestió i la representació de les competicions de Futbol-Sala. 

2. Les propostes que, en els aspectes que corresponguin al Comitè, formuli aquest, 
s’eleven a la Junta Directiva de la FAF per a la seva aprovació definitiva. 

3. La presidència del Comitè recaurà en qui designi la Junta Directiva de la FAF i la 
seva composició, regim de funcionament i competències s’han de determinar 
reglamentàriament. 

Secció 5.-L’Escola Nacional de la FAF 

Article 37.- Funcions 

L’Escola Nacional de la FAF atén directament al funcionament del col·lectiu 
d’aquests, i li corresponen, amb subordinació a la Junta Directiva de la FAF, la gestió 
i la representació, formació i promoció del futbol en categories formatives. 

La presidència de l’Escola Nacional de la FAF recaurà en la persona que designi la 
Junta Directiva de la FAF i la seva composició, regim de funcionament i 
competències de l’escola s’han de determinar reglamentàriament. 

Secció 6.-Departament de llicències 

Article 38.- Funcions 

1. La participació d’un club en un competició organitzada per la FAF o una competició 
de la UEFA està subjecta a l’obtenció d’una llicencia atorgada pels comitès de 
llicencies de la FAF. Els Comitès de llicencies estaran constituïts, respectivament, 
per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a cinc, tots ells amb 
experiència en matèria esportiva, i com a mínim un amb formació comptable. 

2. Les normes i criteris que han de complir els clubs i el procés per l’obtenció de les 
llicències estaran determinats pels reglaments aprovats per la Junta Directiva i 
l’Assemblea General de la FAF per a les competicions nacionals i les acreditades per 
l’UEFA per les competicions organitzades per aquesta. 
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CAPITOL III.-REGIM DOCUMENTAL I ECONOMIC  

Article 39.- Regim documental. 

Integren el regim documental de la FAF: 

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

- Les actes de l'Assemblea General, signades pel president i el secretari Les 
actes de la Junta Directiva, signades pel president i el secretari general de la 
Junta Directiva. 

- El llibre registre de les ’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. 

- 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. 

- 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. 

Article 40.- Regim econòmic. 

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, el quals hauran d’esser auditats en 
cada exercici per una empresa externa a la FAF legalment autoritzada a exercir al 
Principat d’Andorra. No es poden aprovar pressupostos anyals deficitaris. 

L’auditor serà nomenat per l’Assemblea general a proposta de la Junta Directiva. 
L’informe elaborat per l’auditor es posarà en coneixement de l’Assamblea General.  

L’exercici econòmic començarà el dia primer de gener i acabarà el trenta-u de 
desembre de cada any. 

 Article 41.-  Presentació comptes. 

La Junta Directiva de la Federació ha de formular, dins dels tres primers mesos de 
l’exercici, i presentar a l'Assemblea General, dins dels nou 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. 
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Els comptes anuals i els pressupostos han de ser al domicili social un mínim de 
quinze dies abans de l'Assemblea General a disposició dels seus membres, els quals 
en podran demanar una copia, que se’ls ha de lliurar abans que se celebri 
l'Assemblea. 

Article 42.- Ingressos. 

Constitueixen els ingressos de la FAF: 

a) Les subvencions, tant ordinàries com extraordinàries, que siguin concedides 
pels òrgans de l’administració pública o dels organismes internacionals com 
la FIFA o UEFA. 

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

c) Les quotes dels seus membres afiliats o adherits i de les llicencies 
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 obtingui en relació amb l’organització de proves o activitats 
esportives. 

h) Les ajudes rebudes d’empreses o particulars per a la promoció i 
desenvolupament del futbol i el Futbol-sala a Andorra. 

i) Qualsevol altre ingrés acceptat i aprovat per la Junta Directiva 

CAPITOL IV.-REFORMA I MODIFICACIO DELS ESTATUTS I D ELS 
REGLAMENTS 

Article 43.- 

Per .procedir a la reforma i modificació dels estatuts i dels reglaments és necessari 
que s’acordi en Assemblea general extraordinària per majoria dels vots dels 
assistents que representin ensems. més de la meitat dels membres de la FAF amb 
dret a vot. 

A la convocatòria de l'Assemblea, s’ha d’indicar clarament els articles des estatuts o 
reglaments que seran objecte de la reforma o modificació i s’ha d’anunciar als 
membres de l'Assemblea, que disposaran d’una copia de les modificacions 
proposades a la Secretaria General de la FAF. amb una antelació de quinze dies a la 
data de l'Assemblea. 

Un cop acordada la modificació o reforma dels estatuts, se’n remetrà una còpia a 
l’administració competent d’acord amb el que s’estableix a la Llei de l’esport de 30 de 
juny de 1998. 
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CAPITOL V.-DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 

Article 44.- 

La FAF s’extingirà com a tal per les causes següents: 

- Acord de l' Assemblea General, convocada a aquest efecte, adoptat .per una 
majoria de dos terços dels membres de la FAF, sempre que representin la 
majoria dels membres amb dret a vot de l’Assemblea. 

- La revocació del seu reconeixement per part de l’autoritat competent. 

- La fusió o absorció amb altres federacions esportives. 

- Resolució judicial motivada. 

- Imperatiu legal. 

- L' inactivitat esportiva durant més de dos anys. 

- Qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent. 

Acordada la dissolució, la mateixa Assemblea nomenarà una Comissió Liquidadora, 
que substituirà durant el període de liquidació la Junta Directiva i tindrà plenes 
facultats per al compliment de la mateixa missió. 

DISPOSICIÓ FINAL  

Els presents Estatuts entraran en vigor al cap de trenta dies de la seva aprovació per 
part de l’Assemblea General de la Federació Andorrana de Futbol i prèvia notificació 
al Registre d’associacions, moment en el qual quedaran automàticament degorats els 
vigents fins aquell moment. 

 


