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FEDERACIÓ D’HOSTALERIA  
DE LES COMARQUES DE GIRONA 

 
 
 
 

ESTATUTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTOL I 
 

DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

Article 1 – A l’empara de la Llei 19/1977, d’1 d’Abril, reguladora del Dret 
d’Associació Sindical, queda constituïda la Federació d’Hostaleria de les Comarques de 
Girona. 
 
 

Article 2 – La Federació d’Hostaleria de les Comarques  de Girona tindrà àmbit 
provincial incorporant les organitzacions d’empresaris d’hostaleria (activitats d’hospedatge, 
restauració i oci) que voluntàriament ho sol�licitin. 

  
També podran ser membres de la Federació, en qualitat de socis col�laboradors, 

altres entitats, d’altres sectors o no, però amb interessos afins als objectius de defensa i 
progrés del teixit empresarial de la Federació i a la pròpia Federació. Aquests socis quedaran 
sotmesos a les mateixes obligacions que tenen els altres afiliats. En les reunions dels òrgans 
de govern de la Federació tindran veu però no vot. 
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A excepció dels socis col�laboradors, les organitzacions afiliades tindran els mateixos 
drets i deures en el si de la Federació, que assumirà la defensa, representació, foment i 
promoció dels interessos comuns a totes. 

 
La Junta Directiva de la Federació serà l’òrgan competent per decidir l’admissió de 

noves incorporacions, en les condicions que s’assenyalen en l’article 11 d’aquests Estatuts. 
 
 

Article 3 – La Federació no té ànim de lucre i respon a principis democràtics en la 
seva organització i funcionament, garantint l’autonomia de les organitzacions afiliades en els 
seus respectius àmbits o interessos específics, sense perjudici del caràcter vinculant que 
tenen els acords de la Federació adoptats en Junta Directiva quant a les decisions que afectin 
l’interés comú de totes les organitzacions afiliades. 
 
 

Article 4 – La Federació es constitueix per temps indefinit. La seva dissolució es 
produirà de conformitat amb les lleis i els preceptes d’aquestes Estatuts. 
 
 

Article 5 – La Federació té la personalitat jurídica i la capacitat d’obrar necessàries 
pel compliment dels seus objectius. 
 
 

Article 6 – La Federació fixa el seu domicili a Girona, carrer Nou, núm. 7, primer pis, 
sense perjudici que la seva Junta Directiva pugui acordar, en qualsevol moment, el canvi a un 
altre lloc o establir les delegacions i representacions que consideri convenients. 
 
 

Article 7 – Constitueixen els objectius de la Federació: 
 

a) La representació, defensa i promoció dels interessos de caràcter general dels 
empresaris turístics que siguin comuns a les organitzacions comarcals, locals,  
supracomarcals i supralocals afiliades, per tal de facilitar el funcionament de les 
empreses d’hostaleria de la província. 

 
b) La gestió dels interessos comuns de les organitzacions afiliades i la col�laboració 

amb òrgans de l’administració pública o bé altres organitzacions empresarials 
afins, d’àmbit provincial, nacional, estatal i de la resta d’Europa, així com 
d’àmbits competencials superiors, per establir les relacions i els acords de 
cooperació que estimi convenients. 

 
c) Formular propostes a l’administració sobre accions, reformes o mesures pel 

desenvolupament i la millora de l’activitat professional, empresarial i econòmica. 
 
d) Col�laborar en el desenvolupament de projectes que ajudin a la millora del 

sector, ja sigui amb universitats o altre tipus d’empreses, i la realització d’estudis 
de mercat econòmics i empresarials. 

 
e) Exercicir l’activitat sindical, essent la seva expressió els drets de negociació 

col�lectiva laboral, l’adopció de mesures en conflictes col�lectius i individuals de 
treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes de les 
administracions públiques laborals. 

 
f) En general, qualsevol altra finalitat de naturalesa anàloga a les anteriorment 

descrites, que tendeixin a la consecució dels objectius de la Federació, tenint, 
per tant, les funcions enumerades en els presents Estatuts caràcter enunciatiu i 
no limitatiu. 
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TÍTOL II 
 

DELS MEMBRES DE LA FEDERACIÓ 
 
 

Article 8 – Podran ser membres de la Federació les organitzacions professionals 
d’empresaris d’hostaleria d’àmbit comarcal, local, supracomarcal i supralocal, dins el 
territori provincial de Girona, que voluntàriament ho sol�licitin i acceptin els presents 
Estatuts. 

 
 

Article 9 – L’ingrés a la Federació serà voluntari. Les organitzacions que desitgin 
afiliar-se, hauran de sol�licitar-ho per mitjà escrit al President de la Federació, fent constar 
de forma explícita la disposició per part del sol�licitant de sotmetre’s a aquests Estatuts, així 
com la seva voluntat de complir els acords adoptats pels òrgans de govern de la Federació. 

 
Les admissions de nous membres i les exclosions de membres seran aprovades per la 

Junta Directiva i, si es considera, ratificades per l’Assemblea General. 
  
 

Article 10 – A la sol�licitud d’ingrés s’acompanyaran els següents documents: 
 

a) Relació d’afiliats. 
 
b) Els Estatuts pels quals es regeix, així com els de les organitzacions professionals 

que la integri. 
 

c) L’acord de l’òrgan competent segons els seus Estatuts en el qual consti la decisió 
d’afiliar-se a la Federació. 

 
d) Un informe breu, sintètic i suficient en el qual es faci constar l’entitat real i les 

característiques peculiars de l’organització que sol�licita l’ingrés. 
 
 

Article 11 – Serà competent per decidir l’ingrés a la Federació la seva Junta 
Directiva, per acord adoptat per dos terços dels seus membres. 
 
 

Article 12 – Es perd la condició d’afiliat de la Federació: 
 

a) Per la voluntat de l’òrgan competent segons els Estatuts de l’organització 
professional interessada. La petició de baixa haurà de fer-se per escrit, 
notificant-la al President i a la Junta Directiva. 

 
b) Per acord adoptat per les dues terceres parts dels components de la Junta 

Directiva, en cas d’incompliment de les obligacions establertes en aquests 
Estatuts, dels acords dels òrgans de govern de la Federació o de les obligacions 
econòmiques que pel sosteniment d’aquesta s’hagin establert estatutàriament.  
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També serà causa de pèrdua de la condició d’afiliat les conductes que deteriorin 
de forma greu la imatge pública de la Federació o que siguin contràries als 
principis i objectius de la mateixa. 

 
En tots els supòsits, tant de renúncia com d’exclosió, seran exigibles a l’organització 

les quotes meritades i no pagades, inclosa la corresponent a l’exercici en curs, i altres 
obligacions econòmiques acordades pels òrgans de govern competents. 
 
 

Article 13 – Contra els acords de la Junta Directiva en matèria d’inadmissió i 
d’exclosió d’afiliats, els interessats podran recórrer davant l’Assemblea General de la 
Federació. 
 
 

Article 14 – A més dels drets reconeguts per la Federació als seus afiliats en l’article 
15 dels presents Estatuts, aquests tindran dret a totes les prestacions i serveis que la 
Federació dugui a terme, a informar i a ser informats de les actuacions de la Federació, i a 
intervencions, d’acord amb els Estatuts, en la gestió econòmica i administrativa de la 
Federació. 
 
 

Article 15- La incorporació a la Federació d’entitats professionals d’empresaris 
d’hostaleria de les comarques gironines es farà com a membres de ple dret, garantint tots els 
drets que reconeixen aquests Estatuts i en especial la seva autonomia funcional en el seu 
àmbit específic. 

 
Són drets dels afiliats: 
 
a) Ser electors i ser elegibles en els òrgans de la Federació que regulen aquests 

Estatus. 
 
b) Participar en l’elecció dels òrgans de govern a través de sufragi lliure i en els 

programes d’acció de la Federació. 
 

c) El respecte a la lliure expressió dels criteris i opinions en relació a les qüestions 
que afecten els objectius i les funcions de la Federació.  

 
d) La participació en les assemblees. 

 
Els socis col�laboradors de la Federació tindran els mateixos drets que les entitats 

sòcies anteriors (entitats professionals d’empresaris d’hostaleria), excepte quant a la igualtat 
de possibilitats en l’accés als càrrecs directius i la participació en l’elecció dels òrgans de 
govern. 

 
 
Article 16 – Són obligacions dels afiliats: 

 
a) Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de Govern. 
 
b) Satisfer les quotes que s’estableixin pel sosteniment de la Federació i les 

derrames acordades pels seus òrgans de govern. 
 

c) Ajustar la seva actuació a les normes estatutàries i aceptar els principis i 
programes d’actuació de la Federació. 
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d) Notificar per escrit a la Federació la relació dels seus membres de Junta Directiva 
dins el primer trimestre de cada any i en el transcurs de l’exercici sempre que es 
produeixin variacions. 

 
e) Facilitar la informació que els sigui sol�licitada pels òrgans de govern de la 

Federació, i que sigui d’interés per al compliment de l’objectiu de la defensa 
corporativa del sector a les comarques gironines. 

 
 

 
Article 17 – Per part de la Federació, i després que ho facilitin les organitzacions 

adherides, s’aplicaran sistemes de seguiment d’afiliats, de les pròpies organitzacions, així 
com dels socis finals d’aquestes organitzacions, per tal de conèixer el seu número, 
característiques i peculiaritats. 

 
Aquestes dades, que es renovaran anualment dins el primer trimestre de cada 

exercici, quedaran recollides en un Fitxer de Registre de Socis, sotmès a les obligacions de les 
normatives vigents pel que fa al seu ús. 
 

 
 
 
 

 
 

TÍTOL III 
 

DELS ÒRGANS FUNCIONALS 
 
 

Article 18 – La representació i el govern de la Federació estarà a càrrec de 
l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Comitè Executiu.  
 
 
 

 

 
 

ASSEMBLEA GENERAL 
 
 

Article 19 – L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan de govern sobirà 
de la Federació, i els seus acords, adoptats de conformitat amb aquests Estatuts, són de 
compliment obligatori per a tots els seus afiliats. 
 
 

Article 20 – L’Assemblea General està constituïda: 
 

Per tots els afiliats de ple dret, a través de les Juntes Directives de cada organització 
associada.  Aquelles organitzacions que suportin més d’un 15% del total de quotes 
meritades per la Federació, podran designar fins a un màxim de dotze representants a 
l’Assemblea General. Les que se situin per sota del 15% quant a quotes podran tenir 
fins a màxim de vuit representants. Cada organització haurà d’acreditar la pertenença 
a les seves Juntes de les persones designades com a membres de l’Assemblea 
General.  
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La designació dels membres d’Assemblea General haurà de ser comunicada a la 
Federació formalment, per escrit, dos mesos abans de la celebració d’eleccions.  
 
Si en alguna de les organitzacions afiliades es produeixen eleccions durant aquest 
període de dos mesos, la convocatòria electoral de l’associació afiliada haurà de ser 
comunicada al President de la Federació dos mesos abans dels comicis de l’entitat 
sòcia per tal de permetre la incorporació a l’Assemblea General de la Federació dels 
nous membres que seran designats després del període electoral. 

 
 

Article 21 – L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària una vegada a l’any, i 
en sessió extraordinària, quan ho sol�liciti un 15% de la totalitat dels seus membres o a 
proposta del President. 
 
 

Article 22 – La convocatòria d’Assemblea General correspon al President, previ acord 
de Junta Directiva, mitjançant notificació a tots els presidents de les organitzacions afiliades 
membres, amb trenta dies naturals d’antelació a la data assenyalada per a la reunió, 
indicant, si procedís, la data i hora de la segona convocatòria. 

 
La comunicació de la convocatòria indicarà el lloc, local, data i hora de l’Assemblea i 

els temes que s’hagin de tractar. Serà obligació de les organitzacions afiliades comunicar la 
convocatòria d’Assemblea General a tots els seus membres de Junta representants de 
l’Assemblea General. 
 
 

Article 23 – L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera 
convocatòria quan es trobin representats la meitat més un dels seus membres i en segona 
convocatòria, mitja hora més tard, qualsevol que fos el número d’assistents. 
 
 

Article 24 – La Presidència de l’Assemblea General correspon al President de la 
Federació i, en absència d’aquest, a un dels Vicepresidents, en qui hagi delegat el President. 
 
 

Article 25 – Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple, llevat 
d’aquells supòsits pels quals els presents Estatuts exigeixin una majoria qualificada, que són 
la modificació d’Estatuts, la fusió i la dissolució de la Federació. 

 
S’accepta la delegació de vot, degudament documentada amb signatura original del 

membre de l’Assemblea que delega el vot. 
 
En cas d’empat, el President podrà exercicir el vot de qualitat, excepte en la votació 

a les eleccions a la presidència de la Federació. 
 
Les organitzacions associades que suporten un 15% o més del total de quotes 

meritades per la Federació podran exercicir el dret de vet, sempre que hi coincideixin dues 
d’aquestes organitzacions. El dret de vet només es podrà aplicar per a qüestions de tipus 
econòmic, de caràcter extraordinari. Aquests supòsits, que en principi seran aquells no 
contemplats en els pressupostos ordinaris, es decidiran en Junta Directiva. 

 
Les organitzacions afiliades hauran d’estar al corrent en el pagament de les seves 

quotes per tal que la seva Junta Directiva pugui assistir a les reunions de l’Assemblea amb 
dret a vot, excepte que s’hagi produït prèviament un acord de la Junta Directiva de la 
Federació en un altre sentit. 
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Article 26 – Són funcions de l’Assemblea General: 
 

a) Aprovar els programes i plans generals d’actuació per a la defensa dels interessos 
de la Federació, de les organitzacions i dels seus afiliats. 

 
b) Escollir per un període de quatre anys, i revocar, el President de la Federació i el 

seu Comitè Executiu. 
 
La votació serà secreta per a l’elecció del President i dels cinc Vicepresidents, el 
Secretari i el Tresorer, que hauran de ser membres d’alguna de les Juntes 
Directives de les organitzacions afiliades. 

 
c) Ratificar, si procedeix, el nomenament dels membres de la Junta Directiva. 

 
d) Conèixer i ratificar, si procedeix, la gestió dels altres òrgans de govern de la 

Federació. 
 

e) Analitzar i pronunciar-se sobre la memòria d’Activitats de cada període. 
 

f) Aprovar els pressupostos i liquidacions de comptes. 
 

g) Aprovar i modificar els Estatuts de la Federació. 
 

h) Ratificar les admissions i les exclusions dels membres de la Federació. 
 
i) Acordar la dissolució de la Federació. 

 
j) Rellevar dels seus càrrecs el President, els cinc Vicepresidents i la resta de 

membres de la Junta Directiva. 
 

k) Conèixer i resoldre els recursos estatutaris que se li plantegin. 
 

l) Acordar la fusió de la Federació. 
 

 
Article 27 – De les reunions de l’Assemblea General s’estendrà acta en un llibre a 

l’efecte, signat pel President i el Secretari de la Federació. 
 

Els acords adoptats es comunicaran a les organitzacions afiliades pel seu coneixement 
i compliment. 

 
En cas de dimissió d’un membre de l’Assemblea, serà l’organització afiliada que 

correspongui qui haurà de renovar-lo. 
 
 
 
 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 
 
Article 28 – La Junta Directiva és l’òrgan de direcció de la Federació i els seus acords, 

adoptats de conformitat amb aquests Estatuts, tindran caràcter vinculant per a totes les 
organitzacions afiliades. 
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Article 29 – La Junta Directiva està integrada pel President, pels cinc Vicepresidents, 
i per un membre de cadascuna de les Juntes Directives de les organitzacions afiliades. 
 

Els membres dimissionaris seran renovats automàticament per designació de 
l’associació a la qual representen. 

 
També formaran part de la Junta el Secretari General i també el Tresorer, les 

funcions del qual s’especifiquen en l’article 48 dels presents Estatuts. 
 
Al Secretari de la Junta Directiva li correspon la custòdia dels llibres i de la 

documentació de l’entitat, dins la seu social de la Federació. També li correspon la redacció 
de les actes de les reunions i l’expedició dels acords adoptats per la Junta Directiva i la 
convocatòria d’eleccions a President. 

 
En absència del Secretari de la Junta, complirà les funcions que li són assignades el 

Vicepresident en qui ho delegi el President. 
 

 
Article 30 – La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada 

per semestre. També es reunirà en sessió extraordinària quan ho decideixi el President de la 
Federació o ho sol�licitin un 15% dels seus membres. 
 

El President de la Junta Directiva, que serà el de la Federació, convocarà els seus 
membres amb deu dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió, acompanyant 
l’ordre del dia dels temes a tractar. Si els temes a tractar tenen caràcter d’urgència la 
convocatòria de la reunió de Junta es podrà fer amb una antelació inferior als deu dies 
assenyalats. 
 
 

Article 31 - La Junta Directiva es considerarà vàlidament constituïda quan concorrin a 
la reunió la meitat més un dels seus membres a la primera convocatòria i hi sigui present el 
President o aquell qui el substitueixi; o qualsevol que sigui el número d’assistents en segona 
convocatòria, mitja hora més tard. 
 

Les deliberacions i acords de la Junta Directiva es faran constar en acta, aixecada a 
tal efecte. 

 
 
Article 32 – El sistema per a l’adopció d’acords serà el que aquests Estatuts 

assenyalen per a l’Assemblea General i que estan recollits en l’article 25 dels presents 
Estatuts. 

 
El vot de les organitzacions afiliades que suporten una quota igual o superior al 15% 

del total de quotes meritades per la Federació tindrà valor d’1,5 enlloc d’1. 
 
Les organitzacions associades que suporten un 15% o més del total de quotes 

meritades per la Federació podran exercicir el dret de vet, sempre que hi coincideixin dues 
d’aquestes organitzacions. El dret de vet només es podrà aplicar per a qüestions de tipus 
econòmic, de caràcter extraordinari. Aquests supòsits, que en principi seran aquells no 
contemplats en els pressupostos ordinaris, es decidiran en Junta Directiva. 
 

 
Article 33 – La Junta Directiva tindrà les següents facultats i funcions: 

 
a) Elaborar propostes de resolució per a la seva aprovació per l’Assemblea General, 

programes d’actuació generals i específics, i executar els acords presos per 
l’Assemblea General, passant comptes del seu compliment a l’Assemblea. 
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b) Aprovar el pressupost i les variacions de quotes i, en el seu cas, presentar-ho per 

a la ratificació per l’Assemblea General. 
 

c) Aprovar les admissions i exclosions dels membres, i en el seu cas, presentar-ho 
per a la ratificació per l’Assemblea General. 

 
d) Dirigir i supervisar l’actuació del Comitè Executiu i ratificar els seus acords o bé 

reprovar-los. 
 

e) Proposar la revocació de membres del Comitè Executiu, proposar-ne substituts als 
càrrecs de Vicepresidents, Secretari i Tresorer, i, en el seu cas, presentar-ho per 
a la ratificació per l’Assemblea General. 

 
f) Vetllar pel compliment de les directrius de l’Assemblea General i definir els 

criteris a seguir en les qüestions de govern ordinari. 
 

g) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun 
altre òrgan de govern de la Federació o bé que li hagi estat delegada 
expressament. 

 
 
 
 
 

COMITÈ EXECUTIU 
 
 
Article 34 – El Comitè Executiu és l’òrgan permanent encarregat del govern i 

administració de la Federació. Estarà integrat pel President de la Federació i els cinc 
Vicepresidents. 
 

 
Article 35 – El Comitè Executiu es reunirà com a mínim una vegada per trimetre i 

sempre que la reunió sigui convocada pel President o ho sol�liciti la tercera part dels seus 
membres. 

 
 
Article 36 – El President tindrà la potestat de proposar el cessament o la substitució 

dels membres del Comitè Executiu. 
 
En cas de dimissió d’algun dels Vicepresidents, correspondrà al President la 

substitució del membre dimissionari. 
 
El President informarà i sotmetrà a judici i a aprovació per part de la Junta Directiva, 

i si procedeix l’Assemblea General, els canvis que es produeixin en el Comitè Executiu. 
 

 
Article 37 – El Comitè Executiu es considerarà vàlidament constituït quan concorrin a 

la reunió dos terços dels membres de ple dret en primera convocatòria i qualsevol que sigui el 
número d’assistents en segona convocatòria, mitja hora més tard.  

 
Si es produeix la reunió en segona convocatòria sense la presència, com a mínim, de 

dos terços dels membres del Comitè Executiu, només es tractaran els temes previstos en 
l’ordre del dia, comunicada amb l’antel�lació preceptiva suficient. 
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Quan el President i els cinc Vicepresidents ho acordin, el Secretari i el Tresorer poden 
assistir a les reunions de Comitè Executiu. 
 

Les deliberacions i acords de les sessions es faran constar en actes, tutelades pel 
Secretari, que seran comunicades a la Junta Directiva. 
 

 
Article 38 – El Comitè Executiu tindrà les següents facultats i funcions: 

 
a) L’adopció dels acords relatius a la gestió ordinària de la Federació. 
 
b) Proposar a la Junta Directiva, per a la seva remissió a l’Assemblea General, si 

s’escau, els noms del Secretari General i del Tresorer de la Federació. 
 
c) Proposar a la Junta Directiva, per a la seva remissió a l’Assemblea General, si 

s’escau, el programa d’actuació general o específica i executar els programes ja 
aprovats donant compte a la Junta Directiva. 

 
d) Proposar a la Junta Directiva la revocació de qualsevol membre del Comitè 

Executiu, dels cinc Vicepresidents, del President, o bé del Secretari o del 
Tresorer.  

 
Si la Junta aprova les revocacions i ho acorda, la proposta s’elevarà a l’Assemblea 
General. 

 
e) Dirigir les activitats informatives, tècniques i d’assessorament. 

 
f) Elaborar els pressupostos i els projectes de comptes. 

 
g) Assistir al President quan ho requereixi. 

 
h) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis, exercint accions i 

atorgant poders. 
 

i) Proposar a la Junta Directiva decisions en matèria de cobraments i ordenació de 
pagaments, que no estiguin previstos en els Pressupostos. 

 
j) Inspeccionar la comptabilitat, així com els cobraments i els pagaments, 

especialment quant a tot allò que s’hagi d’executar fora del pressupostos 
ordinaris aprovats per l’Assemblea General. 

 
k) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de la Junta 

Directiva. 
 

El sistema relatiu a l’adopció d’acords serà el que aquests Estatuts assenyalen per a 
l’Assemblea General i la Junta Directiva i que queden recollits en l’article 25. 
 
 
 
 
 

PRESIDÈNCIA 
 
 
Article 39 – El President de la Federació és l’òrgan unipersonal de representació de la 

Federació davant les autoritats públiques i altres organismes de caràcter públic o privat i 
entitats financeres, per a l’obertura o rescissió de comptes corrents o de crèdit, intervenint 
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en el seu nom en la realització d’actes, exercici d’accions, atorgament de poders o qualsevol 
altre negoci jurídic concret, sempre previ acord del Comitè Executiu. 

 
Està autoritzat per a la signatura de qualsevol document, acte i contracte, sempre 

previ acord del Comitè Executiu. 
 
Li correspon l’adopció de les decisions que es considerin necessàries per a l’execució i 

el compliment dels objectius de la Federació que fixen els presents Estatus, d’acord amb les 
directrius que hagin estat proposades, debatudes i acordades per la Junta Directiva i, en el 
seu cas, per l’Assemblea General. 
 

 
Article 40 – El President de la Federació, que ho serà també dels seus diferents 

òrgans funcionals i de govern, serà elegit per l’Assemblea General per mandats de quatre 
anys. 

 
Article 41 – Per ser candidat a la Presidència de la Federació d’Hostaleria de les 

Comarques de Girona es requereix ser soci de qualsevol de les organitzacions afiliades a la 
Federació que tinguin dret a vot.  

 
Quaselvol candidatura sempre haurà d’estar per la Junta Directiva de l’organització a 

la qual correspongui. 
 

 
Article 42 – Són funcions i facultats del President: 

 
a) La representació de la Federació en els termes recollits en l’article 39 d’aquests 

Estatuts. 
 

b) L’execució i el compliment dels acords del Comitè Executiu, la Junta Directiva i 
de l’Assemblea General. 

 
c) Realitzar i dirigir les activitats de la Federació necessàries per a l’exercici i 

desenvolupament dels seus objectius. 
 

d) Presidir l’Assemblea General, la Junta Directiva i el Comitè Executiu, dirigint els 
debats i l’ordre de les reunions i fent els escrutinis de les votacions. 

 
e) Subscriure les actes de les reunions que celebrin els òrgans de govern que 

presideix. 
 

f) Convocar les reunions de l’Assemblea General, de la Junta Directiva i del Comitè 
Executiu, preparant l’ordre del dia dels temes a tractar. 

 
g) Adoptar, dintre de les directrius acordades per l’Assemblea General i la Junta 

Directiva, les iniciatives necessàries pel desenvolupament dels objectius de la 
Federació. 

 
h) Rendir anualment informe de la seva actuació davant de la Junta Directiva i, si 

aquesta ho decideix, davant l’Assemblea General. 
 

i) Informar el Comitè Executiu del nomenament de càrrecs tècnics que siguin 
necessaris per a les activitats de la Federació. 

 
j) Vetllar pel normal funcionament dels serveis. 

 



ESTATUTS 
Federació d’Hostaleria de les Comarques de  Girona 

12

k) Delegar les seves funcions i representacions en alguns dels Vicepresidents quan ho 
proposi. 

 
 
Article 43 – El PROCEDIMENT ELECTORAL serà de la següent manera: 

 
Amb una antelació mínima de dos mesos abans de l’expiració del mandat del 

President i els cinc Vicepresidents del Comitè Executiu, i del Secretari i del Tresorer, el 
Secretari de la Junta Directiva ho comunicarà a tots els membres de l’Assemblea General.  

 
El Secretari informarà de l’obertura d’un període de presentació de candidatures, que 

no pot ser inferior a quinze dies naturals i que s’acabarà un mes abans de les dates 
assenyalades per a l’Assemblea General. 

 
Les candidatures han de ser comunicades per escrit al Secretari de la Junta, a la seu 

de la Federació. 
 
Una vegada esgotat el termini de presentació de candidatures, el Secretari ha de 

procedir a donar la informació a totes les organitzacions associades, com a mínim deu dies 
naturals abans de l’Assemblea General convocada a tal efecte.  

 
Les candidatures presentades ho seran a President, i els candidats podran ser 

escoltats durant la sessió de l’Assemblea, si així ho desitgen abans de l’elecció, per tal 
d’exposar el seu programa d’actuació i del seu equip de Vicepresidents, que conformaran el 
Comitè Executiu.  

 
Si la meitat dels vots emesos són en blanc es considerarà nul el procés electoral i 

haurà d’iniciar-se un nou procediment electoral, per tal que quedi resolt el nomenament del 
nou President i els seus cinc Vicepresidents en el termini d’un mes. 

 
Podran produïr-se fins a dos processos electorals nuls de forma consecutiva. Si no en 

resol satisfactòriament el procés electoral en segona convocatòria, es crearà una Comissió 
Gestora per decidir, en Assemblea General, el futur de la Federació. 

 
En el període de temps entre la convocatòria d’eleccions i l’inici del nou mandat, 

després de l’elecció de nou President, continuaran exercicint les funcions dels seus càrrecs el 
President i els cinc Vicepresidents del període en curs. 

 
Després de celebrades les eleccions i escollits nou Presidents i Vicepresidents, les 

associacions queden obligades a tornar a presentar els seus representants membres a la Junta 
Directiva de la Federació, ja sigui per designació de nous membres o per ratificació.  

 
Un cop constituïda la nova Junta Directiva, el President proposarà d’entre els seus 

membres el Secretari i el Tresorer de la Federació. 
 

 
 
 
 

VICEPRESIDÈNCIES 
 
 
Article 44 – La Federació tindrà cinc Vicepresidents, que desenvoluparan 

responsabilitats funcionals de l’òrgan de govern de la Federació. 
 
Les responsabilitats funcionals de la Federació queden estructurades en cinc grans 

àrees:  
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a) Institucional. 

 
b) Econòmica.  

 
c) Comunicació.  

 
d) Qüestions orgàniques d’ordre intern. 

 
e) Relacions amb les associacions. 
 
 
Tots els Vicepresidents seran proposats pel President i ratificats per l’Assemblea 

General.  
 
És concidició indispensable que tots els candidats al càrrec de Vicepresident siguin 

membres d’alguna de les Juntes Directives de les organitzacions professionals d’empreses 
afiliades a la Federació amb dret a vot en el moment de presentar la candidatura i resultar-
ne escollits. 

 
També serà necessari que cadascun dels Vicepresidents pertanyi a associacions 

diferents, per respondre al principi de proporcionalitat pel que fa a la representativitat de les 
entitats associades. 
 

 
Article 45 – Seran funcions dels Vicepresidents substituir al President en els casos que 

estableixen aquests Estatuts i col�laborar amb la Presidència en l’orientació dels estudis i 
serveis tècnics, assessorant i proposant les qüestions que creguin convenients per a la 
consecució dels objectius de la Federació. 
 

El President podrà delegar en ells les representacions i funcions que estimi 
convenients. 

 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTOL IV 
 

RÈGIM ECONÒMIC 
 

Article 47 – Els recursos financers de la Federació estaran integrats per: 
 

a) Les quotes dels seus membres. 
 
b) Les donacions i llegats en favor de la mateixa i pel capital que acumuli al llarg de 

la seva gestió. 
 

c) Les subvencions que li puguin ser concedides. 
 

d) Les rendes dels seus béns i valors. 
 

e) Els ingressos procedents de la venda de publicacions i de prestació de serveis. 
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f) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i els 

preceptes estatutaris. 
 

Per cada exercici s’aprovarà el pressupost ordinari d’ingressos i despeses. 
 
 

Article 48 – La Junta Directiva determinarà les normes d’administració i 
comptabilitat, ordenació de despeses, règim de contractació i intervenció necessaris per tal 
de determinar el caràcter, la procedència i l’administració dels recursos, així com tots 
aquells els mitjans que permetin conèixer la situació econòmica de Federació d’Hostaleria de 
les Comarques de Gironina. 

 
El Tresorer de la Federació s’ocuparà del control dels documents que siguin relatius a 

cobraments i a pagaments, supervisarà la comptabilitat de l’entitat i cuidarà de la 
conservació de tots els fons en la forma en què ho determini la Junta Directiva. La cura i 
conservació dels fons es farà a la seu social de l’entitat.  

 
Per a la disponibilitat dels fons de l’entitat es necessita la signatura de dos membres 

del Comitè Executiu. Hi queden autoritzats el President, els cinc Vicepresidents. També hi 
queden autoritzats el Tresorer i el Secretari de la Federació 
 

Qualsevol organització federada, prèvia sol�licitut adreçada per escrit al President, 
pot conèixer l’estat de comptes de la Federació. 
 
 

Article 49 – Les quotes que hauran de pagar les organitzacions a la Federació seran 
fixades amb criteris de proporcionalitat, adequació i justa distribució de les càrregues 
econòmiques, d’acord amb la naturalesa i les especificitats territorials i de negoci de les 
organitzacions afiliades. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

TÍTOL VI 
 

FUSIÓ DE LA FEDERACIÓ 
 

Article 50 – La Federació es podrà fusionar o adherir a altres organitzacions 
professionals provincials, nacionals, estatals o internacionals amb interessos afins a la 
ideologia i la finalitat de la Federació, per tal d’establir línies de cooperació estratègiques 
que beneficiïn els interessos de les entitats sòcies. 

 
La Federació es fusionarà a altres entitats quan ho acordi l’Assemblea General amb el 

vot favorable dels dos terços dels afiliats.  
 
 
 
 
 

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
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Article 51 – Els presents Estatus podran ser modificats en virtut d’un acord en aquest 
sentit per l’Assemblea General. 

 
El projecte de modificació haurà de ser proposat, com a mínim, per una tercera part 

de les entitats afiliades o bé per la Junta Directiva, i el text de modificació s’haurà de 
remetre a tots els membres socis de la Federació amb una antelació mínima de 20 dies. 

 
L’aprovació de la modificació dels Estatus s’aprovarà per majoria qualificada dels dos 

terços dels membres de l’Assemblea General. 
 

 
 

TÍTOL V 
 

DISSOLUCIÓ DE LA FEDERACIÓ 
 

Article 52 – La Federació es dissoldrà quan ho acordi l’Assemblea General amb el vot 
favorable dels dos terços de les organitzacions afiliades.  

 
No es permetrà la delegació de vot. L’exercici del dret a vot haurà d’executar-se de 

forma presencial. 
 
En l’acord de dissolució s’establirà el destí, que serà una entitat sense ànim de lucre, 

amb activitats i finalitats afins a les de la Federació, que es donarà als béns, drets, 
instal�lacions i serveis de la Federació que puguin quedar després d’atendre les obligacions 
adquirides.  


