
 

 

 

 
 

 

PROPOSTA ARTICLE 84 BIS DELS ESTATUTS 

 

 

Article 84 bis Equilibri patrimonial 

 

La Junta Directiva està obligada al manteniment del patrimoni net de la Federació i, amb 

aquesta finalitat, ha de fer els millors esforços per portar a terme una gestió que es 

reflecteixi en la formulació dels comptes anuals auditats sense excepcions, amb un resultat 

positiu després d’impostos. En el supòsit que, malgrat aquesta regla, la liquidació d’un 

exercici econòmic amb pèrdues s’aprovi per l’Assemblea General, la Junta Directiva ha de 

compensar l’import de les pèrdues amb el resultat de la gestió dels dos exercicis posteriors. 

 

De la mateixa manera, la Junta Directiva ha de fer els millors esforços per portar una gestió 

amb un endeutament net que no superi la quantitat resultant de multiplicar per dos el 

resultat d’explotació sense tenir en compte els ingressos per subvencions. Malgrat aquesta 

regla, si la  ràtio d’endeutament arriba a ser superior com a resultat d’una liquidació 

d’exercici econòmic aprovada per l’Assemblea General, la Junta Directiva té l’obligació de 

restablir l’equilibri patrimonial en els dos exercicis següents, tot assolint la ràtio 

d’endeutament esmentada. El compliment d’aquesta ràtio ha de ser expressament 

certificat a l’informe d’auditoria anual de la Federació. 

 

Si es produeix un relleu a la Junta Directiva durant un procés de restabliment de l’equilibri 

patrimonial en qualsevol dels dos supòsits descrits, la nova Junta Directiva que hagi pres 

possessió en queda vinculada a tots els efectes, sempre que el President hagi format part 

de la Junta Directiva cessant i afectada per la situació. 

 

L’incompliment manifest de qualsevol de les dues regles previstes en aquest article per 

haver transcorregut dos exercicis vençuts des del primer en què es produí l’incompliment 

sense que l’equilibri patrimonial s’hagi assolit, en qualsevol dels dos supòsits, suposa causa 

de cessament anticipat de la Junta Directiva, que ha de ser substituïda per una Comissió 

Gestora, amb la composició, funcionament i competències que preveu l’article 57.c dels 

Estatuts. Els membre cessats no podran presentar-se a les eleccions convocades per 

aquesta causa ni incorporar-se a la Junta Directiva durant la primera meitat del mandat 

següent. 

 

Excepcionalment l’Assemblea podrà autoritzar per majoria de 2/3 un endeutament superior 

al previst als paràgrafs anteriors en casos de situacions extraordinàries. 

 

Aquesta modificació entrarà en vigor, cas de ser aprovada, el dia 1 de gener de 2019 

 


