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TÍTOL PRIMER 

DISPOSICIONS GENERALS 

CAPÍTOL I 

Normativa aplicable, Junta directiva, Sufragi, Terminis, Electors i Elegibles 

Article 1. Normativa aplicable 

El procés d’elecció de president i de la junta directiva de la Federació Aèria Catalana es regula 

d’acord amb allò que disposen els articles 77 a 87 dels Estatuts federatius, el Decret legislatiu 

1/2000 de 31 de juliol que aprova el Text únic de la Llei de l’Esport i el Decret 58/2010, des 4 

de maig de les entitats esportives de Catalunya, així com per aquest reglament electoral. 

Article 2. Junta directiva 

1. La junta directiva de la Federació Aèria Catalana està formada per un president, els 

vicepresidents, fins a un màxim de dos, el secretari, el tresorer i els vocals, fins un número de 

quinze.  

2. Els càrrecs de la junta directiva seran distribuïts pel president i ratificats per l’assemblea 

general. 

3. Els càrrecs tenen una durada de quatre anys i cessaran a petició pròpia o en la forma 

estatutària i reglamentària establerta. Els càrrecs són reelegibles no sotmetent-se la 

reelegibilitat dels mateixos a cap limitació temporal. Els càrrecs no són remunerats, i tenen 

caràcter honorífic. En cas extraordinari es pot establir una compensació justificada a favor 

d’alguns dels membres, sempre i quan ho aprovi l’assemblea general i consti de manera 

diferenciada en el pressupost i mai amb càrrec a les subvencions públiques que rebi la 

Federació. 

Article 3. Sufragi 

1. El president i els membres de la junta directiva es proveeixen mitjançant sufragi lliure, 

directe, presencial, igual i secret entre tots els membres de ple dret de l'assemblea general, per 

majoria de vots i prèvia presentació i acceptació de candidatures. 

2. Es considera candidatura guanyadora la que obtingui com a mínim la majoria simple. A 

aquests efectes es considera guanyadora aquella candidatura que més vots vàlids obtingui. 

Article 4. Terminis i comunicacions 

1. Si no es determina el contrari en aquest reglament, quan els terminis s'assenyalen per dies 

s'entén que aquests són hàbils, excloent-se del còmput els dissabtes, diumenges i els declarats 

festius. 

2. L’inici i la finalització dels terminis coincidirà amb l’horari d’oficina de la Federació Aèria 

Catalana: de 09:00 a 17:00 hores.  

3. Sens perjudici d’allò que disposa l’article 18.5 d’aquest reglament, les comunicacions que 

s'adrecin a la junta electoral s'hauran d'efectuar per escrit al correu electrònic habilitat a tal 

efecte o a la seu social de la Federació Aèria Catalana, c/ Guipúscoa 23, 5 C, 08018, de 

Barcelona. 
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Article 5. Electors 

Són electors tots aquells membres que integren l’assemblea general de la Federació Aèria 

Catalana amb dret a vot. 

Article 6. Elegibles 

1. Per a poder ser candidat a president o membre de la junta directiva de la Federació Aèria 

Catalana cal reunir les condicions següents: 

a) Tenir veïnatge administratiu a Catalunya. 

b) Ser major d’edat. 

c) Estar en ple ús dels drets civils. 

d) Tenir llicència esportiva en vigor emesa per la Federació Aèria Catalana. 

e) No trobar-se sotmès a cap sanció inhabilitadora, en el moment de la convocatòria del 

procés electoral, dictada per l’òrgan competent. 

f) Si un membre de la junta directiva o, si s’escau, de la comissió gestora, es vol 

presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el 

càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de candidatures. 

2. No poden incorporar-se a la nova junta directiva posteriorment a la seva elecció i durant la 

primera meitat del seu mandat, aquells membres de la junta directiva que no dimiteixin abans 

del procés electoral, els membres de la junta electoral o els de la comissió gestora. 

TÍTOL SEGON 

CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS 

CAPÍTOL I 

Convocatòria d’eleccions 

Article 7. Forma  

1. La convocatòria per a l'elecció dels membres de la junta directiva de la Federació Aèria 

Catalana s'ha de dur a terme mitjançant acord de l’assemblea general convocada a l’efecte. 

2. L'ordre del dia ha de recollir les propostes del procediment que cal seguir per a l'elecció, la 

del reglament i calendari electoral i de nomenament de la junta electoral, que ha d'estar 

integrada per tres membres titulars i tres suplents. El nomenament dels membres de la junta 

electoral es realitza per sorteig entre els membres presents de l'assemblea general. 

Article 8. Termini  

Entre el dia en què es pren l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la celebració ha de 

transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45. 

Article 9. Contingut  

L’acord de convocatòria ha d’explicitar el termini per a la constitució de la junta electoral 

elegida, la fixació de la data de la celebració de l'acte electoral i les seus electorals, adjuntant-

s'hi el calendari i reglament electoral en els que s'hi ha d’assenyalar el període hàbil de 
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presentació de candidatures i el seu termini d'acceptació o de rebuig per part de la junta 

electoral, indicant els possibles recursos. 

Article 10. Publicitat  

La publicitat de la convocatòria d’eleccions s’ha de realitzar mitjançant un escrit adreçat per 

correu electrònic a cadascun dels membres de l’assemblea general i s'hi ha d'indicar la data, 

l'hora i les seus electorals on s’ha de dur a terme l’acte de les votacions. També cal anunciar-

ho com a mínim en una publicació diària d'àmbit català i a la pàgina web de la Federació. 

 

CAPÍTOL II 

Cens electoral 

Article 11. Contingut del cens electoral 

1. La junta electoral ha de requerir al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de 

Catalunya, acompanyant la relació d’entitats afiliades a la Federació, una certificació amb totes 

les entitats que s’hi troben inscrites.  

2. El cens que ha de regir en cada procés de sufragi, el qual es denomina cens electoral, es 

troba constituït pel president de la Federació Aèria Catalana, pels presidents o representants 

acreditats dels clubs o associacions esportives afiliades, sempre que les entitats a les quals 

representin tinguin una antiguitat d’afiliació mínima d’un any prenent com a referència la data 

corresponent al dia de la convocatòria d’eleccions, i pels representants dels estaments 

d’àrbitres, jugadors i tècnics. Altrament, tots els clubs i altres entitats membres de l’assemblea 

general, com també els membres estamentals, han d’haver participat, com a mínim, en una 

activitat o competició esportiva oficial en la temporada en curs o en la immediatament anterior 

al moment de la convocatòria d’eleccions. 

3. En el cens electoral només han de figurar les dades personals següents: 

a) Nom de l'entitat. 

b) Nom del seu president o representant legal en el seu cas. 

Article 12. Publicitat, recursos i aprovació 

1. El cens electoral provisional s’ha de publicar simultàniament a l'acord de convocatòria 

d'eleccions a la pàgina web de la Federació. 

2. Les reclamacions per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes en el cens 

provisional, s’han de fer per escrit, adreçades a la junta electoral, i dins del termini màxim de 

tres dies hàbils des de la seva publicació.  

3. En els tres dies hàbils posteriors a la finalització del termini de reclamacions, i una vegada 

resoltes les eventuals reclamacions, la junta electoral ha d'aprovar el cens electoral definitiu 

dels electors amb dret a vot, el qual no es pot modificar en la resta del procés electoral. El cens 

definitiu l’ha de contrastar la junta electoral amb la seva signatura i ha de ser publicat el mateix 

dia a la pàgina web de la Federació. 
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CAPÍTOL III 

Junta electoral 

Article 13. Composició i elecció dels membres 

1. La junta electoral ha d'estar integrada per tres membres titulars i tres suplents. 

2. L'elecció dels membres de la junta electoral, s’ha de dur a terme a la mateixa reunió de 

l’assemblea que convoqui les eleccions i s’han d’escollir per sorteig entre tots els membres de 

ple dret presents que la integrin, tres membres titulars i tres més de suplents. 

Article 14. Constitució i mandat  

1. Els components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la 

formalment en el mateix dia que hagin estat nomenats per l'assemblea general. En l'acte de 

constitució han de triar el president. Ha d'actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu 

però sense vot, qui ho sigui de la Federació.  

2. La junta electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a 

l’acabament del procés electoral. 

3. El càrrec de membre de la junta electoral és obligatori i incompatible amb la condició de 

candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins a tercer grau, 

amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat i amb la de membre de la 

junta directiva o comissió gestora. Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en l'electe 

alguna circumstància plenament justificativa de la impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser 

substituït pels suplents triats. 

4. Si els escollits com a titulars o suplents per formar part de la junta electoral es neguen a 

prendre possessió o a exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui constituir aquest òrgan 

electoral, han de ser substituïts pels membres que designi la junta directiva o, si s’escau, la 

comissió gestora, sens perjudici de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar. 

5. La Secretaria General de l'Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, a petició 

de la junta electoral o dels membres de la junta directiva que restin en els seus càrrecs o de la 

comissió gestora, a manca d'això, poden enviar els seus respectius representants per tal de 

vetllar pel correcte funcionament del procés electoral. Aquests representants poden estar 

presents en les deliberacions de la junta electoral. 

Article 15. Funcionament intern 

1. La junta electoral ha de ser convocada pel seu president, ja sigui per pròpia iniciativa o a 

petició dels altres dos membres, tantes vegades com sigui necessari per resoldre les qüestions 

que li hagin estat sotmeses al seu coneixement. Es considera vàlidament constituïda amb 

l'assistència, com a mínim, de dos dels seus membres amb dret a vot, sempre i quan un d’ells 

sigui el president. La junta electoral pot requerir l'assistència a les reunions de l'assessor jurídic 

de la Federació que, si s’escau, ha d’efectuar funcions d'assessorament quan sigui requerit. 

2. Els acords de la junta electoral s’aproven mitjançant votació dels seus membres amb dret a 

vot i per majoria simple dels assistents. En cas d'empat, el vot del president té caràcter 

diriment. Els acords de la junta electoral són immediatament executius, encara que siguin 
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recorreguts o impugnats per les parts. 

3. El secretari de la junta electoral ha d'estendre acta de totes les reunions i els acords que 

prengui la junta electoral, amb el vistiplau del president. 

4. La junta electoral ha de ser dissolta una vegada hagi finalitzat el procés electoral, incloent la 

resolució de les eventuals reclamacions o recursos formulats i realitzades les notificacions que 

legalment procedeixin. 

Article 16. Funcions 

1. La junta electoral té les funcions següents: 

a) Aprovar el cens electoral. 

b) Conèixer i resoldre les reclamacions que es presentin. 

c) L'admissió o la denegació de les candidatures i la seva proclamació. 

d) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el decurs del procés electoral que 

pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral que pugui 

afectar els principis de publicitat, igualtat d'oportunitats, llibertat, no discriminació i 

secret de vot, que han d'estar presents durant tot el procés electoral. 

e) Nomenar les meses electorals. 

f) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions que 

s'estableixin legalment. 

g) I, en general, resoldre qualsevol qüestió que afecti directament la celebració 

d'eleccions i els seus resultats. 

2. La junta electoral té el deure de facilitar una còpia del cens electoral a totes les candidatures 

formalment proclamades que així ho sol·licitin. 

Article 17. Reclamacions i recursos 

1. Totes les reclamacions davant la junta electoral s'han de presentar en un termini màxim de 

tres dies hàbils després que s'hagi adoptat l'acord objecte d'impugnació. La resolució de la 

junta electoral, que és executiva, s'ha de dictar en els tres dies hàbils posteriors. 

2. Contra els acords de la junta electoral es pot interposar recurs davant el Tribunal Català de 

l’Esport, dins el termini dels tres dies hàbils posteriors a la seva notificació. La resolució 

d’aquest Tribunal posa fi a la via administrativa. 

 

CAPÍTOL IV 

Candidatures 

Article 18. Presentació de candidatures 

1. Les eleccions es duen a terme a través del sistema de candidatures tancades. Cada 

candidatura ha d’anar encapçalada pel candidat a president fent constar, també, la resta de 

membres. El president que encapçali la proposta de candidatura ha de fer constar, a més a 

més, la seva adreça de correu electrònic. 

2. Cap persona pot formar part de més d'una candidatura; ja que, en el cas que fos així, s'han 
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d’anul·lar totes les candidatures on hi figurés la mateixa persona. 

3. Es consideraran candidatures vàlides aquelles que comptin amb l’aval signat per un nombre 

de membres de l’Assemblea General que representin, com a mínim, el 10% del total de vots de 

l’Assemblea. Tot assembleista pot donar el seu suport, mitjançant un aval, a una o més 

candidatures.  

4. Els membres de l’assemblea general que avalin les candidatures hauran de fer constar per 

escrit aquesta circumstància. Si el que avala és una entitat esportiva, el document portarà̀ la 

capçalera original de l’entitat, les dades de la mateixa, el nom i cognoms de la persona firmant, 

així ́ com el seu número de DNI i la condició́ en què actua. l, si el que avala és una persona 

física, tindrà̀ que adjuntar a l’escrit d’aval i fotocòpia del DNI. Els models a utilitzar han de ser 

els oficials aprovats i facilitats per la Federació Aèria Catalana. 

5. Les candidatures han d’anar adreçades a la junta electoral, tancades en un sobre i s'han de 

presentar per escrit a la seu de la Federació Aèria Catalana. 

Article 19. Termini de presentació de candidatures 

Les propostes de candidatures s’han de presentar dins del termini fixat en el calendari electoral 

aprovat per l’assemblea general i que en cap cas ha de ser inferior a tres dies hàbils.  

Article 20. Proclamació de candidatures 

1. En els tres dies hàbils posteriors a la finalització del termini per presentar candidatures, la 

junta electoral ha de comprovar que en els candidats presentats i en els membres que els 

donen suport, hi concorren, respectivament, les condicions per ser elegibles i electors, i que 

han complert tots els tràmits establerts per a aquesta fase del procés electoral. A continuació, 

la junta electoral ha d’admetre provisionalment les candidatures que poden participar a les 

eleccions i ha de refusar motivadament les que no tinguin els requisits necessaris. Aquestes 

decisions s'han de fer constar a l'acta de la junta electoral, i s'han de notificar per correu 

electrònic als candidats que encapçalin cada candidatura. Les candidatures provisionalment 

admeses per la junta electoral han de ser publicades el mateix dia a la pàgina web de la 

Federació. 

2. Contra l’admissió o inadmissió provisional de les candidatures es pot interposar reclamació 

davant la junta electoral, en un termini màxim de tres dies hàbils des de la seva publicació. 

3. En els tres dies hàbils posteriors a la finalització del termini de reclamacions, la junta 

electoral ha de proclamar les candidatures que poden participar a les eleccions i ha de refusar 

motivadament les que no tinguin els requisits necessaris. Aquestes decisions s'han de fer 

constar a l'acta de la junta electoral, i s'han de notificar el mateix dia per correu electrònic als 

candidats que encapçalin cada candidatura. Les candidatures proclamades per la junta 

electoral han de ser publicades el mateix dia a la pàgina web de la Federació. 

4. Si només es presenta una única candidatura vàlida o només es declara vàlida una de les 

presentades no es realitzarà l’acte de votacions i la junta electoral proclamarà els membres de 

la candidatura membres de la junta directiva. 

5. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora que emet la junta electoral s’ha de 

comunicar mitjançant certificació, en els tres dies naturals següents a les candidatures 

presentades, al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya i a la Unió de 
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Federacions Esportives de Catalunya. 

6. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la junta electoral i, 

si s'escau, els membres de la junta directiva que no hagin cessat, han de constituir una 

comissió gestora, amb l'únic objectiu d'administrar la Federació i convocar i celebrar noves 

eleccions en un termini màxim de tres mesos. 

TÍTOL III 

ELECCIONS 

CAPÍTOL I 

Seu electoral 

Article 21. Seu electoral 

L’acte de les votacions s’ha de dur a terme a la seu social de la Federació Aèria Catalana de 

Barcelona. 

Article 22. Procediment 

1. La realització de les eleccions s’ha de fixar en el calendari electoral per a una data posterior 

a la proclamació de candidatures i, dins d’aquest període, els candidats poden fer els actes de 

promoció o propaganda de la seva candidatura que creguin convenients. La junta electoral té 

competència per resoldre totes les sol·licituds i reclamacions que puguin presentar-se durant la 

campanya electoral o per adoptar les mesures que consideri necessàries per mantenir la 

igualtat d’oportunitats dels candidats o per impedir situacions abusives o incorrectes. 

2. La junta electoral ha de nomenar una mesa electoral el mateix dia de la proclamació de les 

candidatures. La mesa electoral ha d’estar composta per tres membres de ple dret de 

l’assemblea general, els quals han de tenir el seu domicili social a la mateixa província de 

constitució de la mesa.  

3. El càrrec de membre de la mesa electoral és obligatori i els hi és d’aplicació el mateix règim 

d’incompatibilitats que als membres de la junta electoral. 

4. La mesa electoral s’ha de constituir a la seu social de la Federació Aèria Catalana de 

Barcelona, amb una hora d’antelació a la prevista per al començament de l’acte de les 

votacions. Els membres de les respectives meses han d’elegir, en l’acte de constitució, el seu 

president i secretari.   

5. La mesa electoral té les funcions següents: 

a) Presidir i controlar l’acte de les votacions per tal de facilitar l’exercici del dret a vot i 

vetllar per la màxima puresa del procés.  

b) Autoritzar els interventors que nomenin els candidats i lliurar les acreditacions a totes 

les persones que participin en les eleccions.  

c) Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva condició.  

d) Controlar l’emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes.  

e) Efectuar l’escrutini i el recompte dels vots.  

f) Resoldre de forma immediata totes les incidències que sorgeixin en l’acte de la votació.  
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g) Redactar la corresponent acta del procés de la votació, en què es consignarà el 

nombre d’electors, vots vàlids emesos, vots nuls, els resultats de la votació, les 

incidències o reclamacions que, eventualment, es produeixin, els acords adoptats per 

la mesa, i les manifestacions que, si s’escau, formulin els candidats o els seus 

interventors.  

h) Publicar els resultats de les eleccions. 

6. Els acords que adopti la mesa electoral s’han de notificar a la junta electoral, immediatament 

després de la seva adopció pel mitjà que deixi constància de la seva recepció, la qual ha de 

resoldre les reclamacions formulades. Els seus acords són immediatament executius, sense 

que s'interrompi ni es pugui suspendre per aquesta causa l'acte de les votacions i sens 

perjudici dels recursos que es puguin interposar contra les seves decisions. 

Article 23. Acreditació de l'elector 

1. Els diferents electors s’han d’acreditar a la mesa presentant el seu DNI. El secretari de la 

mesa electoral ha de verificar cada vegada el cens d’electors, i ha de senyalar els que ja hagin 

votat, sens perjudici de que també ho facin altres membres de la mesa. 

2. La representació de les entitats esportives recau en el president o presidenta, o en el cas 

d’impossibilitat manifesta per exercir la representació, en la persona que ocupi la 

vicepresidència, sempre que consti inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre 

de la junta directiva amb el mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin 

actuar en representació de l’entitat. 

3. La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representant legal 

sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el registre públic corresponent, o en el 

responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el 

Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya . 

4. En cas que manqui la inscripció registral o hagi expirat el mandat, podrà actuar en 

representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat 

membre. 

5. En cap cas s’admet que una persona exerceixi la representació de més d’una entitat a 

l’assemblea general. 

Article 24. Urna, sobres i paperetes 

1. L’urna o urnes han de ser transparents i tancades.  

2. Els sobres i paperetes s’han d’ajustar al model oficial dissenyat per la junta electoral i en 

elles s’ha de constatar la relació de les persones que integren cadascuna de les candidatures 

proclamades, encapçalades per la persona que opta al càrrec de president.  

3. A la seu electoral, i en un lloc reservat a l’efecte, s’ha de posar a disposició dels electors, 

sobres i igual nombre de paperetes de cada candidatura. 

Article 25. Tancament de la votació 

1. Arribada l’hora en la què hagi de finalitzar la votació, o un cop tots els electors hagin exercit 

el seu dret a vot, el president de la mesa electoral ha de donar compte d’aquesta circumstància 
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als presents en veu alta. Si encara restessin electors presents sense votar aquests han de 

poder formalitzar el seu vot.  

2. A continuació, han de votar els membres de la mesa electoral amb dret a vot. 

Article 26. Recompte 

1. Finalitzades les actuacions assenyalades a l’article anterior, el president de la mesa ha de 

declarar tancada la votació i cal iniciar el recompte. 

2. L’escrutini serà de caràcter públic. Un membre de la mesa electoral ha d’extreure un a un els 

sobres de l’urna, obrint-los, llegint en veu alta el nom de la persona que encapçala la llista i 

exhibint cada papereta als interventors presents.  

3. Són nuls:  

a) Els vots emesos en paperetes no oficials.  

b) Els vots emesos en sobres que continguin més d’una papereta, llevat que les 

introduïdes siguin idèntiques.  

c) Els vots emesos amb ratllades i/o esmenes.  

4. Es considera vot en blanc, aquell que el sobre no contingui cap papereta.  

5. Fet el recompte de vots, el president ha de preguntar si hi ha alguna protesta a formular 

contra l’escrutini i, no havent-n’hi cap o després de resoltes per majoria de la mesa electoral les 

que es presentaren, ha d’anunciar en veu alta el resultat final, específicament el nombre de 

votants, el de paperetes escrutades, el de paperetes vàlides, el de vots en blanc, el de 

paperetes nul·les, el de vots aconseguits per cada candidatura i la candidatura que resulti 

guanyadora. 

6. Les paperetes extretes de l’urna han de ser destruïdes en presència dels assistents, amb 

excepció d’aquelles a les que s’hagués negat validesa o que haguessin estat objecte d’alguna 

reclamació, les quals cal unir-se a l’acta del procés de la votació després d'ésser rubricades 

pels membres de la mesa electoral.  

7. Les actes del procés de la votació han de ser signades per tots els membres integrants de la 

mesa electoral corresponent i els interventors, si n’hi hagués, i han de ser notificades a la junta 

electoral un cop finalitzat l’acte.  

Article 27. Proclamació, notificació i recursos 

1. La junta electoral ha de fer el còmput dels resultats mitjançant les corresponents actes del 

procés de la votació. 

2. Es considera guanyadora la candidatura que obtingui la majoria de vots vàlids.  

3. Si hi ha empat entre les candidatures que obtinguin més vots, cal realitzar una nova votació 

entre les candidatures empatades el setè dia següent, al mateix lloc i hora i en iguals 

condicions. 

4. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la junta electoral, 

mitjançant certificació, dins els tres dies següents, a les candidatures que van concórrer a 

l’elecció, al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, a la Unió de 
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Federacions Esportives de Catalunya i a la Reial Federació Aeronàutica Espanyola.  

5. Contra l’acta de proclamació per part de la junta electoral es pot interposar recurs davant el 

Tribunal Català de l’Esport, en el termini de tres dies següents a la data de notificació de l’acord 

impugnat. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 

Única - En tot allò no regulat en els Estatuts federatius ni en la legislació esportiva, serà 

d'aplicació la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les 

persones jurídiques. 

DISPOSICIONS FINALS 

I.- El present reglament electoral entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovat per 

l’assemblea general de la Federació Aèria Catalana.  

II.- Una vegada aprovat el text definitiu, s’haurà de publicar a la pàgina web de la Federació i al 

taulell d'anuncis de la seu de la Federació Aèria Catalana. 

 


