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ESTATUTS DE LA FEDERACIÓ ANDORRANA DE PETANCA  

I DISCIPLINES ASSOCIADES 

 

I. DISPOSICIONS GENERALS 

Art. 1 : LA FEDERACIÓ ANDORRANA DE PETANCA I DISCIPLINES ASSOCIADES, és una entitat 

esportiva sense ànim de lucre, d’interès públic i social, que gaudeix de personalitat jurídica i capacitat 

d’obrar per al compliment dels seus fins, i que persegueix la promoció i coordinació de l’esport de la 

petanca i les seves disciplines associades. 

 

II. DE LA DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURACIÓ I DOMICILI 

Art. 2 : La Federació es denominarà “FEDERACIÓ ANDORRANA DE PETANCA I DISCIPLINES 

ASSOCIADES”; per anagrama “F.A.P.” 

Art. 3 : 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. 

Art. 4 : La Federació té el seu domicili social al Centre de Tecnificació d’Ordino, a l’avinguda Narciso 

Yepes, S/n, AD300 ORDINO. 

Aquest domicili social podrà ser traslladat a qualsevol altre indret del Principat, per decisió de les 

Assemblees Generals a proposta de la Junta Directiva. 

 

III. OBJECTE I COMPETÈNCIES DE LA FEDERACIÓ 

Art. 5 : La Federació, sota la coordinació i la tutela del Ministeri en cada moment competent en matèria 

d’Esports, té per objecte :  

a) La promoció i difusió, al Principat d’Andorra, de l’esport de la petanca, així com de les activitats 

recreatives, competitives i culturals relacionades amb la petanca. Queda ben entès que el concepte 

de “petanca” és utilitzat en els presents Estatuts de forma precisa, e inclou totes aquelles 

disciplines esportives i recreatives relacionades amb la petanca i Joc Provençal.  

b) La col·laboració amb qualsevol altra entitat, institució o organisme per tal d’assolir les esmentades 

finalitats. Tot sense ànim de lucre, i sense altres limitacions que la necessitat de subjectar-se a les 

disposicions establertes en els presents Estatuts i a la legislació andorrana vigent en cada moment 

en la matèria. 

Són competències específiques de la Federació : 

1. Controlar i dirigir l’esport de la petanca a Andorra, segons els Codis Esportius de la Federació 

Internacional així com el de la FAP, i les seves reglamentacions complementàries. 

2. Fomentar i promoure la pràctica de la petanca en l’àmbit nacional i, en especial, qualificar i 

organitzar les activitats i competicions esportives d’àmbit estatal o inferior, i establir el programa 

oficial de competicions i altres esdeveniments. 

3. Col·laborar, prestant els serveis tècnics i esportius necessaris, amb els practicants de la petanca. 

4. Elaborar els informes i evacuar les consultes que se li formulin, en la matèria que li és pròpia; 

especialment els informes que li siguin demanats per les Institucions del país, d’acord amb la Llei. 

5. Organitzar o tutelar les competicions oficials de caràcter internacional que tinguin lloc al Principat. 
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6. Promoure la reglamentació a Andorra de l’esport de la petanca, assessorant i col·laborant amb 

l’Administració en allò en que hi sigui requerida. 

7. Ostentar la representació de l’esport de la petanca i disciplines associades a Andorra davant de 

l’Administració i de tot altre organisme oficial o particular, tant a nivell nacional com internacional. 

8. Vetllar pel compliment de la normativa esportiva. 

9. Executar les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva. 

10. Exercir la potestat disciplinària, en els termes establerts als presents Estatuts i en la legislació en 

vigor. 

11. Col·laborar amb l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya en la formació de 

tècnics esportius. 

12. Prevenir, controlar i, si escau, sancionar l’ús de substàncies farmacològics prohibits i mètodes no 

reglamentaris en l’esport. 

13. Col·laborar en l’organització de l’esport en edat escolar i en els jocs escolars, de forma que es 

determini reglamentàriament. 

14. Expedir les pertinents llicències a tots els jugadors que, com a membre d’un Club Federat, desitgin 

participar en les proves que organitzi o tuteli la Federació. 

15. Lliurar les llicències a tots els àrbitres que pretenguin exercir la seva funció en les proves 

organitzades per la Federació, així com organitzar cursos d’orientació i preparació arbitral. 

16. Atorgar la corresponent llicència (Certificat d’afiliació a la FAP) a aquells Clubs que, legalment 

autoritzats per l’Administració andorrana, pretenguin organitzar competicions de petanca. 

Art. 6 : La Federació tindrà 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, podrà 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 el seu grau i jurisdicció i, en general, realitzar tota mena d’actes jurídics 

dins l’esfera dels fins que li són propis. 

Art. 7 : La Federació es regirà, quant a la seva reglamentació interna, organització i funcionament, pels 

presents Estatuts i per la legislació vigent a Andorra. En matèria esportiva, la Federació es sotmetrà a les 

lleis i disposicions que dicti la Federació Internacional de Petanca et Joc Provençal (FIPJP), el Comitè 

Olímpic Andorrà (COA) i la Confederació Europea de Petanca (CEP). 

 

IV. DELS CLUBS DE LA FEDERACIÓ 

Art. 8 : Podran afiliar-se a la FEDERACIÓ ANDORRANA DE PETANCA I DISCIPLINES ASSOCIADES, els 

Clubs, Agrupacions i Seccions esportives legalment constituïdes i autoritzades pel Ministeri competent 

d’Esports, sempre que es sotmetin als presents Estatuts i contribueixin amb el pagament de la quota fixada 

per la Federació. 

Tot sense perjudici de la competència exclusiva de la Federació, en ordre a lliurar les pertinents llicències 

als àrbitres que pretenguin intervenir en competicions organitzades o autoritzades per la Federació. 

Art. 9 : El nombre de clubs federats és il·limitat i són els únics que, en la forma  que es preveu en els 

presents Estatuts, tindran vot en les deliberacions de l’Assemblea General o Extraordinàries. 

Art. 10 : Les demandes d’afiliació a la Federació s’adreçaran per escrit a la Junta Directiva, acompanyant 

una còpia de la documentació acreditativa de la seva constitució d’acord amb la llei, i adjuntant la relació 

de clubs i càrrecs de l’entitat corresponent. 

La Junta Directiva comprovarà la concurrència dels requisits de l’article 8. La negativa de la Junta només 

podrà fomentar-se en l’absència d’algun dels dits requisits o en la manca de submissió als Estatuts. En tot 
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cas, si la Junta no denega la petició d’associació dins del termini de trenta dies naturals de la seva 

recepció, s’entendrà que el sol·licitant ha estat acceptat. 

 

V. DELS DRETS I OBLIGACIONS DELS CLUBS FEDERATS (Clubs, o altres Entitats....) 

Art. 11 : Tot club de la Federació té dret, a través dels seus representants, a : 

a) Assistir i participar amb veu i vot, en la forma que es preveu en els presents Estatuts, a les reunions 

de l’Assemblea General. La delegació d’un club a un altre s’acreditarà per simple escrit adreçat al 

president. 

b) Ésser informat de les gestions de la Junta Directiva i de les activitats de les comissions delegades 

que es constitueixin. 

c) Proposar activitats i gestions, i oferir-se per a realitzar-les, amb aprovació de la Junta Directiva o de 

l’Assemblea General segons correspongui. 

d) Formar comissions o equips de treball amb altres clubs federats, amb l’aprovació de la Junta 

Directiva o de l’Assemblea General, segons convingui. 

e) Demanar, sempre que es presentin un mínim del 33% dels clubs federats, la convocatòria 

d’Assemblees Extraordinàries. 

En aquest cas, així com en el previst en l’apartat següent, la convocatòria de l’Assemblea 

Extraordinària haurà de ser cursada, pel President de la Junta Directiva, en el termini màxim de 15 

dies, a comptar de la data de recepció de la demanda de convocatòria, que haurà de realitzar-se 

per carta, telèfon o correu electrònic.  

L’ esmentada demanda de convocatòria haurà d’incloure, a més de l’ordre del dia de l’Assemblea 

sol·licitada, la signatura del president i dels socis federats convocants. 

f) Proposar, sempre que representin el mínim del 50% dels clubs federats, votacions de confiança per 

a la remoció anticipada del President de la Junta Directiva. 

g) Defensar en les Assemblees, les seves proposicions i suggeriments. 

h) Beneficiar-se de les prestacions i serveis que la Federació acordi proveir als seus clubs. 

i) Participar, en les competicions i altres activitats lúdico recreatives que la Federació organitzi o 

autoritzi. 

j) Usar i gaudir de les instal·lacions i materials que la Federació posseeixi i destini a la practica de la 

petanca, en els termes i condicions que la Junta Directiva determini i que, en tot cas, seran iguals 

per la totalitat dels clubs federats. 

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

l) Ésser elector i proposar com elegible als clubs de la Junta Directiva. 

Art. 12 : Tot club federat està obligat a : 

a) Acceptar i complir fidelment els presents Estatuts i sotmetre’s als acords dels òrgans de Govern 

presos d’acord amb ells. 

b) Contribuir al bon sosteniment de les càrregues econòmiques del seu club i gestió de club. 

c) Assistir a les reunions de les Assemblees Generals. 

d) Contribuir al compliment de les activitats federatives, tan esportives com de participació en els 

òrgans directius, consultius o de Govern, quan sigui procedent. 

e) Abonar, en integrar-se a la Federació, la targeta d’afiliació a la FAP corresponent, que inclourà la 

quota federativa i l’ import de l’assegurança de responsabilitat civil i de danys a tercer contractada 

amb una entitat asseguradora del principat. 

f) Comunicar a la Federació i al Ministeri competent en Esports, tots aquells actes que la llei o els 

reglaments prevegin que s’han de notificar i, en tot cas, els següents : 

- Canvis de domicili social 

- Modificacions o renovacions de la Junta Directiva 
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- Modificacions dels Estatuts 

- Convocatòries de les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries 

- Calendari anyal d’activitats. 

 

VI. DE LA PERDUA DE LA CONDICIÓ DE CLUB FEDERAT 

Art. 13 : Tot club federat causa baixa en la Federació, cessant en qualsevol càrrec que ostentin els seus 

representants i perdent tot dret sobre el patrimoni de la Federació, per qualsevol de les causes següents :  

a) Per renúncia expressa del club federat, comunicada per escrit. 

b) Per dissolució del club federat. 

c) Per decisió de l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva fonamentada en l’ 

incompliment greu degudament comprovat, de les obligacions estatutàries. 

d) Per revocació del seu reconeixement com a Club, Agrupació o Secció esportiva, per part de 

l’autoritat competent. 

e) Per resolució judicial. 

f) Per falta de pagament de les quotes de la Federació, previ requeriment fefaent. 

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

 

VII. DE LES COMPETICIONS 

La Federació reafirma la seva voluntat i determinació de actuar contra tota mena de discriminació i de 

violència dins l’esport de petanca, així com de perseguir sense repòs la lluita contra el dopatge i la 

utilització de substàncies o de procediments prohibits pel Codi Mundial Antidopatge, en cooperació amb 

totes les organitzacions esportives, i de promoure la ètica, el Fair play i la salut” 

Art. 14 : Les competicions esportives es classifiquen en :  

a) Competicions de caràcter federat. 

b) Competicions no federades.  

Es consideren competicions de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la 

Federació. 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 Federació. 

Art. 15 : Es competència directa de la Federació l’elecció dels esportistes que han d’integrar les seleccions 

nacionals i és obligació dels Clubs esportius afiliats 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. 

Art. 16 : 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 específica 

d’assegurança que cobreixi els eventuals danys i els perjudicis ocasionats a tercers amb motiu de la seva 

celebració. 
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VIII. DEL GOVERN DE LA FEDERACIÓ 

Art. 17 : La Federació serà regida i governada per l’Assemblea General i la Junta Directiva. 

 

IX. DE L’ASSEMBLEA GENERAL 

Art. 18 : L’Assemblea General, regularment constituïda d’acord amb els presents Estatuts, és l’òrgan 

sobirà de la Federació i representa a la universalitat dels clubs afiliats. Podrà ésser Ordinària i 

Extraordinària. 

Art. 19 : L’Assemblea General Ordinària es reunirà una vegada cada any, durant el primer trimestre, i 

tindrà per objecte : 

a) L’examen, aprovació i, en el seu cas, censura de la gestió de la Junta Directiva. 

b) L’examen, aprovació o censura dels comptes de l’exercici econòmic anyal i el pressupost del nou 

exercici, segons els informes i documentació comptables que presenti la Junta Directiva. 

c) Designar auditors comptables, amb càrrec al pressupost i fons de la Federació, quan estimi 

necessària la seva col·laboració. 

d) Fixar i revisar la quantia de la quota anyal obligatòria i el període i forma del seu cobrament. 

e) Fixar la quantia de les aportacions econòmiques extraordinàries que, a proposta de la Junta 

Directiva, resultin aprovades. 

f) Elegir els clubs de la Junta Directiva. 

g) Aprovar els calendaris de competicions i el pla general d’actuació anual. 

Art. 20 : L’Assemblea General Extraordinària es reunirà sempre que la convoqui el President de la Junta 

Directiva, o ho demani per escrit un nombre de clubs federats que representin, almenys, el 33% del total. 

Correspon a l’Assemblea General Extraordinària :  

a) La modificació dels presents Estatuts, amb simultània observança dels requisits establerts per la 

legislació vigent. 

b) Decidir sobre l’adquisició, transmissió o gravamen de béns immobles de la Federació. En cas 

d’alienació o gravamen de béns immobles que hagin estat finançats, en tot o en part, amb fons 

públics, és preceptiva la autorització de l’òrgan competent de l’Administració Pública. 

c) Decidir sobre la dissolució i liquidació de la Federació, amb la conformitat del  Ministeri competent 

en Esports, fixant les institucions benèfiques a les que, en tal cas, s’hagin d’adjudicar els cabdals i 

patrimoni romanent. 

d) Decidir sobre les votacions de confiança que, en relació a la remoció anticipada del President de la 

Junta Directiva, siguin proposades per un nombre de clubs federats que representin, almenys, el 

50% del total. 

e) Decidir sobre baixes forçoses dels clubs federats. 

f) Decidir sobre el canvi de domicili social. 

g) Fixar la quantia de les aportacions econòmiques extraordinàries que, a proposta de la Junta 

Directiva, resultin aprovades. 

h) Aprovar els calendaris de competicions i el pla general d’actuació anual. 

i) Fixar i revisar la quantia de la quota anyal obligatòria i el període i forma del seu cobrament. 

j) Decidir sobre qualsevol altra qüestió que li proposi el President de la Junta o els clubs federats que 

hagin sol·licitat regularment la convocatòria, encara que, en principi, es tracti de qüestions sobre les 

que també pugui decidir l’Assemblea General Ordinària. 

k) Aprovar el Codi deontològic i disciplinari, així com les seves modificacions, a proposta de la Junta 

Directiva. 
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Art. 21 : El President de la Junta Directiva cursarà les convocatòries de les Assemblees Generals, amb 

una anticipació mínima de : Ordinàries a 30 dies naturals i Extraordinàries a 20 dies naturals a aquell en 

què s’hagi de celebrar l’Assemblea, per pròpia iniciativa de la Junta o a instància dels clubs federats que hi 

tinguin dret, per mitjà de correu electrònic, de trucada telefònica o de carta, adreçada als Presidents de 

cada club federat, en el domicili que consti als arxius de la Federació. 

En la carta de la convocatòria haurà de notificar el dia, lloc i hora de la reunió, així com l’Ordre del dia, no 

essent vàlida cap deliberació sobre assumptes no compresos a l’Ordre del dia anunciat, excepte que 

assisteixin a la reunió la totalitat dels clubs. Quan la convocatòria es faci a instància dels propis clubs, 

segons la disposició de l’article 20, l’Ordre del dia serà fixat pels propis sol·licitants de la reunió. 

En una mateixa carta podrà fer-se la primera i segona convocatòria, amb la condició de què entre una i 

altra hi hagi un interval d’ almenys mitja hora. 

Art. 22 : Perquè es pugui considerar vàlidament constituïda l’Assemblea General Ordinària, en primera 

convocatòria, serà necessari que hi estiguin representats un nombre de clubs federats que representin, 

almenys, la meitat més un del total. En segona convocatòria, l’Assemblea general Ordinària quedarà 

vàlidament constituïda sigui quin sigui el nombre de clubs representats. 

Cada club federat compareixerà a l’Assemblea per mitjà de 3 representants, com a màxim, majors d’edat, 

degudament acreditats per una certificació de l’Acta de la Junta d’Associats del Club, Agrupació o Secció 

Esportiva, en la que consti la seva designació. L’ esmentada certificació haurà de ser presentada al 

president de la Junta Directiva abans de la celebració de l’Assemblea General de la Federació, i serà 

requisit indispensable per a considerar al club federat, vàlidament representat a l’Assemblea. 

Si un club federat compta amb més de 50 socis amb llicència de la Federació, tindrà dret a comparèixer a 

l’Assemblea per mitjà de 4 representants. En aquest supòsit, el President de la Junta Directiva comprovarà 

en ser-li presentada la certificació de designació de representants, el dret del club federat a comparèixer 

amb un representant més, segons el nombre de llicències expedides que consti en els arxius de la 

Federació. 

Cada representant del club té un vot i la validesa dels acords exigirà, en tot cas, que estiguin presos per la 

majoria dels vots presents en el moment de la votació. 

Art. 23 : L’Assemblea General Extraordinària només quedarà vàlidament constituïda en primera 

convocatòria, en el cas que hi assisteixin, personalment o per delegació, un nombre de clubs federats que 

representin, almenys, les dues terceres parts (2/3) del total. En segona convocatòria, serà suficient 

l’assistència, personal o delegada, de la meitat més un dels esmentats clubs. 

Els clubs federats compareixeran a aquesta Assemblea, de la mateixa manera prevista a l’article anterior. 

En qualsevol cas, la validesa dels acords exigirà que estiguin presos per un nombre de representants dels 

clubs, que representin, almenys, la meitat més un del total de vots possibles. 

Malgrat tot, quan es tracti de decidir sobre les qüestions a què es refereixen els incisos a) i d) de l’article 

20, els acords només seran vàlids quan estiguin presos per un nombre de vots que representin el 75% del 

total possible. 

I pel cas previst a l’incís c), caldrà a més la conformitat del Ministeri competent en esports. 

Art. 24 : Tots els clubs federats i la Junta Directiva queden sotmesos als acords de les Assemblees 

Generals presos en forma reglamentària. 

Art. 25 : Les Assemblees, tant Ordinàries com Extraordinàries, seran presidides pel President i, en cas 

d’absència o impossibilitat, pel Vicepresident, assistits un i altre pel Secretari. Seran President, 
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Vicepresident, i Secretari de l’Assemblea General les persones que, en cada moment, ostentin aquests 

càrrecs en la Junta Directiva. 

Seran atribucions específiques del President : examinar la legitimació dels assistents a les reunions ; 

declarar, en el seu cas, vàlidament constituïdes les Assemblees ; dirigir els debats ; proclamar els acords i 

vigilar la seva fidel execució.  

El Vicepresident, en el seu cas, tindrà les mateixes atribucions del President. 

I el Secretari assistirà a la Presidència i redactarà les actes de les Assemblees, poden lliurar certificacions 

de les mateixes amb vist-i-plau de la Presidència. 

Art. 26 : Les Actes de les reunions de les Assemblees Generals, seran directament esteses en el 

corresponent Llibre d’Actes, degudament diligenciat per un dels Honorables Senyors Batlles de les Valls, 

que es conservarà en el domicili social. Les Actes seran signades pel President i pel Secretari, prèvia 

aprovació de l’Assemblea. 

Art. 27 :  Les votacions seran habitualment orals, llevat del cas que la mateixa Assemblea acordi que 

siguin escrites i secretes. En el cas de votacions escrites i secretes, l’Assemblea designarà una Mesa 

d’escrutini, amb un president i dos vocals interventors. Els clubs de l’ esmentada Mesa signaran l’Acta 

d’escrutini, que entregaran al President de la Federació, i que serà també transcrita en el Llibre d’Actes. 

 

X. DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 28 : La Federació serà regida, representada i administrada per la Junta Directiva, d’acord amb l’objecte 

de la Federació i els acords de l’Assemblea. 

Art. 29 : La Junta Directiva està integrada per un nombre de membres senar no inferior a cinc (5). Serà 

renovada cada quatre anys, podent els seus membres resultar reelegits. 

Art. 30 : Els càrrecs de la Junta Directiva, que ho seran també de la Federació, són el President, 

Vicepresident, Secretari, Tresorer i Vocals. Tots ells exerceixen els seus càrrecs gratuïtament a l’excepció 

del secretari tal i com ho diu la llei. Els membres de la Junta Directiva responen de llur actuació davant els 

clubs federats i els tercers, en les condicions previstes a la llei. 

Art. 31 : La Junta Directiva es reunirà obligatòriament una vegada cada dos mesos com a mínim i, a més, 

sempre que la convoqui el seu President, o ho demanin un o més dels seus clubs. 

La convocatòria es farà mitjançant correu electrònic, trucada telefònica o carta adreçada a cada un dels 

membres de la Junta, pel seu President, amb una anticipació de cinc dies naturals al en què s’hagi de 

celebrar. 

Els acords de la Junta es prendran per majoria simple de vots, corresponent un vot a cada membre. En 

cas, d’empat, el President tindrà un vot de qualitat per a dirimir-lo. 

Els acords seran consignats en una Acta que s’estendrà pel Secretari en el Llibre d’Actes corresponent. 

Les Actes seran signades pel President i pel Secretari, el qual podrà lliurar-ne certificació amb el vist-i-plau 

del primer. 

Art. 32 : El president haurà de tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat, i ostenta la representació 

legal de la Federació front a tercers. 

El Vicepresident exercirà les funcions del President en cas d’absència, vacant o malaltia d’aquest. 
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Art. 33 : El Secretari és l’encarregat d’estendre les actes i certificacions d’actes de la Junta Directiva i de 

l’Assemblea, amb la signatura del President. Portar els llibres d’actes i de registre de clubs associats, i 

realitzar aquelles funcions organitzatives, informatives i de gestió interna que convinguin a la Federació. 

Art. 34 : El Tresorer tindrà al seu càrrec els comptes de la Federació, el cobrament de quotes, aportacions i 

subvencions, el lliurament de rebuts, la confecció d’una comptabilitat adequada i, en general, les restants 

funcions relacionades amb els afers pecuniaris de la Federació. Podrà obrir comptes bancaris, i efectuar-hi 

ingressos, però tota disposició dels saldos precisarà del vist-i-plau del President o de qui el substitueixi. 

Art. 35 : Són competències de la Junta Directiva :  

a) Representar, judicialment i extrajudicial, a la Federació. La representació s’exercitarà pel President 

i, en cas d’absència o impossibilitat, pel Vicepresident que, al seu torn, podrà ésser suplert en els 

indicats casos, per dos altres membres de la Junta actuant conjuntament. 

b) Convocar les Assemblees Generals i elaborar, presentar a aquestes els informes, documents, 

pressupostos, propostes i qüestions que s’hagin de sotmetre a la seva consideració i decisió. 

c) Resoldre les qüestions sobre admissió de clubs a la Federació i proposar a l’Assemblea les que es 

refereixin a incompliments i eventuals expulsions de clubs federats. 

d) Executar els seus propis acords i els de l’Assemblea General. 

e) Vetllar per l’assoliment dels fins de la Federació pels interessos d’aquesta, resolent quantes 

qüestions es plantegin, sense més limitacions que la de sotmetre’s als acords de les Assemblees 

Generals i la de demanar, prèviament a questa, que es pronunciï sobre les qüestions de la seva 

competència. 

f) Elaborar el Codi de Deontologia i disciplinari que s’hagi de sotmetre a l’Assemblea, així com 

elaborar i proposar a aquesta les modificacions que la pràctica aconselli. 

g) Exercir la Potestat disciplinària, d’acord amb el Codi deontològic i disciplinari que aprovi 

l’Assemblea Extraordinària. 

h) Dictar els reglaments tècnics i esportius necessaris, i proposar a les Assemblees Generals el 

calendari de competicions i d’activitats en general. 

Art. 36 : La Junta Directiva podrà crear tantes Comissions com ho consideri necessari per a la bona marxa 

de la Federació, amb la finalitat de coordinar les activitats d’aquesta per a cada modalitat esportiva. Les 

Comissions estaran formades per 3 membres federats de qualsevol club afiliat. 

Les Comissions tindran les competències delegades per la Junta Directiva, i aquelles que 

reglamentàriament es determinin. 

 

XI. DE L’ELECCIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 37 : Seran celebrades eleccions per renovar la Junta Directiva, cada quatre anys. 

La convocatòria d’eleccions la farà la Junta Directiva amb una antelació mínima de 30 dies naturals al en 

què s’hagi de reunir l’Assemblea Ordinària de l’any en què correspongui l’elecció, cursant la corresponent 

circular als Presidents de tots els clubs federats. 

Les candidatures seran notificades per escrit a la Junta Directiva de la FAP i aquesta les redistribuirà als 

clubs afiliats i també poden ser publicades en el tauler d’anuncis de la Federació, amb un mínim de 10 dies 

d’anticipació a la data de la celebració de les eleccions. 
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XII. DEL RÈGIM DOCUMENTAL DE LA FEDERACIÓ 

Art. 38 : Integren el fons documental de la Federació : 

a) Els llibres d’Actes 

b) Les Actes de l’Assemblea General i de la Junta Directiva, signats pel President i Secretari. 

c) El registre d’entitats afiliades, on s’han de fer constar de manera diferenciada els clubs afiliats, dels 

quals s’ha de consignar, com a mínim, la denominació, el seu domicili, el President de l’entitat i les 

modalitats esportives que practiquen. 

d) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica. 

e) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin oportuns per al millor 

compliment dels objectius de la Federació d’acord amb el que es disposa en aquests Estatuts, així 

com els que legalment siguin requerits en cada moment. 

 

XIII. DELS FONS I PATRIMONI DE LA FEDERACIÓ 

Art. 39 : Constitueixen els ingressos de la Federació : 

a) Les quotes dels clubs federats i les restants aportacions econòmiques que l’Assemblea els imposi 

pel compliment dels fins de la Federació. 

b) Els ingressos que obtingui en relació amb l’organització de proves o activitats esportives. 

c) Els donatius, subvencions i ajudes de què la Federació pugui ser la beneficiària. 

d) Els imports dels préstecs i crèdits que, prèvia aprovació de l’Assemblea, se li atorguin. 

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

f) Les multes i altres sancions de caràcter pecuniari que pugui imposar la Junta Directiva amb la 

Comissió arbitral o disciplinaria, en l’exercici de la potestat disciplinària i d’acord amb allò que 

reglamentàriament s’hagi establert. 

g) Els drets reals dels que sigui titular la Federació, inclosos els fruits, rendes i interessos que se’n 

derivin. 

Art. 40 : Els beneficis econòmics que generi l’activitat de la Federació, s’han d’aplicar al desenvolupament 

del seu objecte social. 

Art. 41 : Els fons de la Federació i els béns mobles o immobles que adquireixi pel compliment dels seus 

fins, constitueixen el seu patrimoni. 

 

XIV. DE L’ÀMBIT JURISDICCIONAL 

Art. 42 : Contra tots els actes i acords dels òrgans de la Federació es podrà recórrer. La Comissió Jurídica 

Esportiva és l’òrgan adscrit orgànicament al Ministeri competent en Esports, que 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. 

 

XV. DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ  

Art. 43 : La Federació es dissoldrà per qualsevol de les causes següents : 

a) Per acord de l’Assemblea Extraordinària, convocada a tal efecte, amb els quòrums reglamentaris. 

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

c) Per fusió o absorció amb altres federacions esportives. 
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d) Per resolució judicial motivada. 

e) I per qualsevol altra causa prevista a l’ordenament jurídic vigent. 

Art. 44 : Una vegada dissolta la Federació es procedirà a la seva liquidació, actuant com a liquidadora la 

Junta Directiva que en aquell moment estigui en funcions. 

La Junta Directiva procedirà a pagar tots els deutes de la Federació, fins i tot els que no estiguin vençuts, 

realitzant a tal finalitat la part de patrimoni, mobiliari i immobiliari, que estigui necessari.  

Una vegada eixugat tot el passiu, es confeccionarà un balanç de tancament i es convocarà una Assemblea 

Extraordinària perquè aprovi la liquidació. 

Art. 45 : Aprovada la liquidació, la mateixa Assemblea General determinarà i elegirà les institucions del 

Principat, - amb preferència per les que es dediquin al foment i la pràctica de l’activitat esportiva -, a les 

que hagin d’adjudicar-se els elements patrimonials de l’actiu que restin i el repartiment que cregui 

convenient, a proposta de la Junta Directiva. 

Art. 46 : Aprovada la proposta definitiva d’adjudicació dels actius patrimonials, el President de la Junta i de 

la Federació quedarà expressament facultat per a procedir a atorgar els documents d’adjudicació i perquè, 

una vegada atorgats, puguin sol·licitar la baixa de la Federació del corresponent Registre Administratiu. 

A partir d’aquest moment, la Federació quedarà definitivament extingida./. 

XVI. DEL RÈGIM DISCIPLINARI 

Art. 47 : La Federació estarà sotmesa en les lleis i decrets que fixa el Govern, les ha de fer complir o 

complir tal i com ho marca : 

 Llei de dopatge 03/2016 

 Llei 32/2007, qualificada de modificació de l’article 33 de la Llei Qualificada d’Associacions, del 20 

de desembre del 2007 

 Llei Qualificada d’Associacions, 29 de desembre del 2000 

 Reglament del Registre d’Associacions aprovat per Decret d’1 d’agost del 2001 

 Llei de l’esport de 30 de juny del 1998 

 Llei sobre la utilització de signes d’Estat de 20 de juny del 1996 

 

 

Codi deontològic i disciplinari de la FAP 

Codificacions de les sancions 

 

I. DISPOSICIONS GENERALS 

Art 1 : La Federació Andorrana de Petanca no podrà imposar cap sanció disciplinària si no és en virtut del 

procediment regulat en el present Codi. 

Art 2 : La potestat disciplinària de la FAP s’exercirà sobre tots els seus Clubs afiliats, així com sobre els 

jugadors, oficials i àrbitres amb llicència federativa, i sobre els membres de la Junta Directiva de la FAP i 

dels clubs.  
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Les infraccions comeses pel president i Vice president de la Federació, així com per la seva Junta 

Directiva, només podran ésser objecte del procediment de moció de censura previst estatutàriament, 

sense perjudici de què siguin entaulades les accions enunciades a l’article 3. 

La Federació, a través dels òrgans competents, podrà efectuar recomanacions sancionadores als clubs 

afiliats, d’acord amb aquest Codi, a la vista d’infraccions comeses per membres no federats dels dits 

Clubs. A l’ ensems, la conducta del soci no llicenciat d’un club podrà justificar la denegació o ajornament 

d’una eventual petició de llicència federativa. 

Art 3 : L imposició d’una sanció federativa no eximirà al sancionat de les responsabilitats civils i/o penals 

derivades de la seva actuació ni, per tant, de ser objecte d’un procediment contenciós davant dels òrgans 

d’administració de justícia. 

 

II. DELS ORGANS SANCCIONADORS 

Art 4 : El òrgans federatius encarregats de conèixer del procediment sancionador, són els següents :  

 La Comissió Disciplinària  

 La Junta Directiva de la FAP 

 La Comissió d’Apel·lació 

Art 5 : La Comissió Disciplinària es composa de 5 persones : quatre arbitres nacionals i un membre de la 

Junta Directiva, degudament acreditats en els llibres d’actes de la FAP. 

Els membres de la Comissió podran delegar el seu vot i presència per escrit i firmat, a una altra persona 

de la mateixa Comissió Disciplinària.  

Art 6 : La Comissió Disciplinària té competència per a conèixer de les infraccions comeses per qualsevol 

jugador llicenciat de la FAP, mereixedores d’una sanció de durada inferior a 2 anys. 

Art 7 : Els Càrrecs de la Comissió Disciplinària seran objecte d’elecció cada 4 anys coincidint amb la 

reelecció de la Junta de la Federació. 

Art 8 : La Junta Directiva de la Federació tindrà competències disciplinàries per a conèixer :  

 Els procediments sancionadors entaulats contra un President d’un club afiliat, contra qualsevol 

membre de la Junta Directiva, o d’algun club, o contra un àrbitre o oficial federat. 

 Dels procediments contra un jugador llicenciat, que suposin la imposició d’una sanció superior a 2 

anys. 

 De les recomanacions sancionadores per membres d’un club, no llicenciats. 

Art 9 : La Comissió d’Apel·lació està composada per els membres de la Comissió Disciplinària i una 

persona federada de cada club afiliat. 

Art 10 : La Comissió d’Apel·lació coneixerà dels recursos interposats contra les resolucions sancionadores 

imposades per la Comissió Disciplinària o per la Junta Directiva. 

També coneixerà les desestimacions de denuncies que efectuï la Junta Directiva de la FAP. 

Art 11 : El denunciat i el denunciant no podran mai formar part dels òrgans disciplinaris, sense perjudici de 

comparèixer com a part, d’acord amb els articles 16 i 17. 
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III. EL PROCEDIMENT 

Art 12 : el procediment sancionador en primera instància s’iniciarà per denuncia, formalitzada per escrit, 

adreça al President de la FAP, i en la que constin les circumstàncies d’identificació del denunciant i 

denunciat, l’exposició dels fets, i les proves acreditatives de la realitat dels fets imputats. 

Art 13 : Rebuda la denuncia, i en la primera reunió següent de la Junta Directiva, el President de la FAP i 

els demés membres de la Junta decidiran l’admissió de la denúncia, atenen a la transcendència dels fets i 

suficiència de la prova. 

Art 14 : Admesa la denúncia, La Junta Directiva la traslladarà al secretari de l’òrgan disciplinari competent 

per enjudiciar-la, (La Comissió Disciplinària) en el termini màxim dels 10 dies següents a la reunió de la 

Junta. 

En cas de no admetre la denúncia, la Junta Directiva ho comunicarà per escrit al denunciant en el mateix 

termini de 10 dies per a què aquest, si ho creu oportú, la presenti de bell nou a la Comissió d’Apel·lació, en 

el terminí màxim d’altres 10 dies, a partir de la recepció de la comunicació. 

Art 15 : Els òrgans disciplinaris competents hauran de reunir-se, per convocatòria cursada pel seu 

President, dins del termini de 20 dies a comptar de què sigui rebuda la denuncia a la Secretaria, i amb una 

antelació mínima de 10 dies respecte la data de la reunió. 

La convocatòria haurà d’efectuar-se per correu electrònic amb avis de recepció, per trucada telefònica, 

adreçada a tots els seus membres, indicant la data, hora i lloc de la reunió i l’objecte de la mateixa. La 

reunió quedarà vàlidament convocada si hi assisteixen, com a mínim tres membres del òrgan disciplinari. 

Art 16 : Dins dels mateixos terminis indicats a l’article anterior, l’òrgan disciplinari competent convocarà 

igualment al denunciat, indicant-li el motiu de la denúncia i els fets que se li imputen, per  a què 

comparegui, si ho vol, a la reunió de l’òrgan disciplinari. 

El denunciat podrà assistir a la dita reunió, acompanyat dels testimonis que considera oportuns, i portant 

les proves de descàrrec. També podrà, si ho prefereix, adreçar per escrit la seva defensa, al President de 

l’òrgan disciplinari convocant. 

Art 17 : Seran també convocats a la reunió, en els mateixos terminis, els testimonis de càrrec i, si es creu 

oportú, el denunciant. 

Art 18 : Els òrgans disciplinaris, desprès d’examinar les proves aportades i escoltar les parts, deliberarà 

secretament i adoptarà una resolució per majoria simple dels seus membres presents. En cas, d’empat, el 

President ostentarà el vot de qualitat, de manera que el seu vot serà el decisiu. 

Art 19 : En cas de gravetat dels fets aconsellin la imposició d’una sanció que, d’acord amb el present codi, 

l’òrgan convocant no estigui facultat per imposar, aquest haurà d’inhibir-se en favor del que n’estigui, 

traslladant-li l’expedient i fonamentant per escrit la seva decisió. 

L’òrgan designat per la inhibició decidirà si consten en l’expedient els elements de judici necessaris per 

adoptar una resolució o, contràriament, sol·licitarà els complements d’informació que estimi precisos, 

abans de resoldre. 

Art 20 : Presa la resolució per l’òrgan competent, el Secretari la complimentarà en una acta, en la que 

s’indicaran igualment els fets continguts en la denúncia, el resultat de l’activitat probatòria, i els preceptes 

del present codi que es consideren infringits. 

El  Secretari formalitzarà 3 còpies de l’Acta, que signaran el President i ell mateix, i seran adreçades al 

Secretari de la Federació per a què, en el termini màxim de 3 dies a comptar de la data de la reunió, la 
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resolució sigui comunicada al denunciat, i al President del club del jugador concernit, (quan procedeixi), 

conservant-se el tercer exemplar en els arxius de la Federació. 

Art 21 : La sanció serà executable des de què sigui comunicada al sancionat, sense perjudici de la 

interposició de recurs contra la mateixa. S’exceptuarà el cas de què l’òrgan sancionador hagi disposat 

altrament. 

Art 22 : El sancionat disposarà d’un termini de 10 dies, a comptar de la notificació de la sanció, per 

interposar recurs davant la Comissió d’Apel·lació. 

El dit recurs haurà de formalitzar-se per escrit, i hauran de notificar les circumstàncies personals del 

recurrent, la sanció imposada, la identificació de l’Acta sancionadora, i els fonaments fàctics i jurídics de la 

seva apel·lació. 

El recurs s’adreçarà directament al President de la Comissió d’Apel·lació. 

Art 23 : La Comissió d’Apel·lació es reunirà, amb els mateixos requisits de convocatòria previstos en 

l’article 15, dins del termini de 30 dies a comptar de la interposició del recurs. La Comissió d’Apel·lació 

ponderarà la conveniència de practicar noves proves i de reiterar l’audiència dels interessats. En cas 

afirmatiu, ho comunicarà al sancionat amb una antelació mínima de 10 dies abans de la seva reunió. 

Art 24 : La Comissió d’Apel·lació només quedarà vàlidament reunida quan hi estiguin presents la meitat 

mes un dels seus membres (exceptuant els esmentats en l’article 11), i els acords es prendran per majoria 

simple de vots presents, llevat del supòsit d’empat. 

La decisió de la Comissió d’Apel·lació podrà consistir en la ratificació de la decisió recorreguda, o la seva 

revocació. En aquest darrer cas, la Comissió d’Apel·lació tindrà completa llibertat per decidir si la sanció 

merescuda ha d’esser inferior o superior a la recorreguda. Sempre i quan no es rebaixi de mes de un ters 

la sanció de la Comissió Disciplinària. 

La decisió de la Comissió d’Apel·lació serà comunicada al recurrent i al President del seu club, i es farà 

constar en els arxius de la Federació, en termes anàlegs de l’article 20.  

 

IV. NATURALESA DE LES SANCCIONS 

Art 25 : Les sancions imposades d’acord amb el present Codi, implicaran la prohibició de participar, 

intervenir o assumir responsabilitats en competicions oficials reconegudes per la Federació, així com 

l’eventual inhabilitació pels càrrecs desenvolupats en el sí de la Federació o en representació dels Clubs 

afiliats. 

Art 26 : Si el membre sancionat no acaba de complir la sanció durant la temporada en curs, aquesta es 

perllongarà durant la temporada vinent o vinents. 

Art 27 : Les conductes sancionables prescriuran en el termini d’1 any des de la seva realització.  

Art 28 : En cas de reincidència, en el mateix tipus d’infracció, la sanció a imposar no podrà ser mai inferior 

a l’anterior. 
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V. CODIFICACIÓ DE LES SANCIONS 

Art 29 : Els jugadors amb llicència federativa que cometin qualsevol de les accions que a seguit es 

relacionen, seran sancionats : 

 

a- Per agressions : 

 

- A un altre jugador o un espectador ... de 6 mesos a 2 anys 

- A un àrbitre, un oficial o un directiu en l’exercici de les seves funcions ... de 1 any a 4 anys 

- A un àrbitre, un oficial o un directiu fora de les seves funcions, però per qüestions relacionades amb la 

petanca o disciplines associades ... de 1 a 2 anys 

 

b- Per injúries, calumnies, insults o amenaces :  

 

- A un jugador o espectador ... de 1 a 6 mesos 

- A un àrbitre, oficial o directiu dins de les seves funcions ... de 3 mesos a 2 anys 

- A un àrbitre, oficial o directiu fora de les seves funcions, però per qüestions relacionades amb la 

petanca o disciplines associades ... de 1 mes a 1 any 

 

c- Per participar en una competició, nacional o internacional, sense autorització de la FAP, i en 

representació d’aquesta ... de 1 any a 3 anys 

d- Per participar en una competició, nacional o internacional, no reconeguda ni inclosa en el calendari 

de competicions de la FAP ... de 1 any a 3 anys 

e- Per renunciar desprès d’una classificació oficial, sense justificació ... de 1 a 3 anys  

f- Per negar-se a acceptar una decisió arbitral relativa a l’aplicació del reglament de joc, o una decisió 

del jurat de competició ... de 6 mesos a 1 any 

g- Per protestar reiteradament les decisions d’un àrbitre ... avís de sanció fins a 3 mesos 

h- Per destruir els documents de competició ... de 6 mesos a 1 any 

i- Per destruir la pròpia llicència o la d’altres, durant el transcurs d’una competició ... de 6 mesos a 1 

any 

j- Per pactar amb l’equip contrari el resultat de l’encontre ... de 3 mesos a 1 any 

k- Per participar en estat embriaguesa o provocar escàndols en una competició ... de 1 any a 2 anys 

l- Per tenir llicències en Clubs diferents o en Federacions nacionals diferents ... de 6 mesos a 3 anys 

m- Per falsificar una llicència ... de 1 any a 3 anys 

n- Per trametre una falsa declaració per a l’obtenció d’una llicència ... de 1 any a 2 anys 

o- Per canviar d’equip durant el transcurs d’una competició oficial de la FAP ... avís de sanció fins a 6 

mesos 

p- Per falsificar les boles, com autor o connivent ... de 3 anys a 8 anys 

q- Per qualsevol altre comportament que pugui causar perjudici a la bona imatge de la FAP, de 

l’esport petanca, o del país ... avís de sanció fins a 8 anys 

Art 30 : Els presidents dels Clubs afiliats, els membres de la Junta Directiva dels Clubs i els de la 

Federació, seran objecte d’una sanció de 6 mesos mínim i fins a 8 anys, per la comissió de les faltes 

següents : 

- Falsificar una llicència 

- Trametre una falsa declaració per l’obtenció d’una llicència 

- Negar-se a aplicar les decisions preses en Assemblea General 

- Organitzar una competició sense autorització de la FAP 

- Difondre per escrit o oralment comentaris que causin perjudici a la FAP 

- Negar-se a aplicar una sanció degudament adoptada 
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Art 31 : Els àrbitres i oficials de la FAP, seran objecte d’una advertència de sanció fins a sanció per a 8 

anys, per comissió de les faltes següents :  

- No observança dolosa del reglament oficial de la FAP 

- No aplicació de la directriu del Comitè director de la FAP o de l’Assemblea 

- No exercir el seu càrrec amb imparcialitat i independència 

- Falsificar l’acta corresponent a una competició 

- Negar-se a complir les seves funcions en una competició, sense justificació 

- Negar-se a informar al Comitè de competició, quan a l’instancia d’aquets es demana sobre fets 

ocorreguts abans, durant, i desprès de la competició, o donar una informació falsa al respecte 

Art 32 : El present Codi Disciplinari entrarà en vigor des de què sigui aprovat per l’Assemblea General de 

la FAP, i serà aplicable en relació a totes les infraccions que es cometin a partir de la entrada en eficàcia. 

 

 

 

Codi fet i aprovat per l’Assemblea General Extraordinària del 31 de gener del 1992. 

Estatuts i Codi Disciplinari modificats i aprovat en Assemblea General del 09 de gener del 2016. 
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