
 
 

 

 

 

 

Relació d'esmenes realitzades en els Estatuts aprovats per Assemblea de 
15/07/2019, conforme a requeriment de Direcció General d'Esports a data 17 

d'Octubre de 2019 
 
Art. 1. Denominació i objecte social. 

 
1. La Federació d'Esports Aeris de la Comunitat Valenciana, d'ara endavant Federació, 
és una associació privada, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i 
capacitat d'obrar, constituïda per esportistes, tècnics-entrenadors i tècniques-
entrenadores, jutges i jutgesses-àrbitres i per clubs i seccions esportives d'altres 
entitats, la fi prioritària de les quals és la promoció, tutela, organització i control de les 
seues modalitats esportives i unes altres que es pogueren adscriure normativament, 
dins de l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 

 
Art. 3. Naturalesa jurídica. 

 
1. La Federació és una entitat esportiva integrada per esportistes, tècnics- 
entrenadors o tècniques-entrenadores, jutges-àrbitres o jutgesses-àrbitres, així 
com clubs i seccions esportives d'altres entitats. 

 

Art. 5. Composició. 
 
La Federació es compon dels següents estaments: 

- Entitats esportives, on s'integren clubs i seccions esportives d'altres 
entitats degudament registrades. 

- Esportistes. 

- Tècnics-entrenadors i tècniques-entrenadores. 

- Jutges-àrbitres i jutgesses-àrbitres. 
 
Art. 28. Comissions d'especialitat. 

 
En la Federació es podran constituir una comissió per a cadascuna de les especialitats 
esportives existents, o una comissió per a diverses especialitats a fi de disposar d'una 
gestió més eficient i una millor organització. 
La seua composició i funcions es regularan en els Estatuts quan es constituïsquen. 



 
 

 

 
 

Art. 29. Comissió de projectes de desenvolupament econòmic. 
 
En la Federació es podrà constituir una comissió amb la finalitat de gestionar aquells 
projectes que es desenvolupen a fi d'obtenir vies pròpies de finançament. La seua 
composició i funcions es regularan en els Estatuts quan es constituïsquen. 

 
Art. 40. Adquisició de la condició de persona federada. 
 
3.- Les entitats esportives hauran d'estar adscrites a la Federació, en els termes 
estutariàment establerts. 
 

Art. 46. Requisits per a l'expedició de llicències.  
1.-Podran sol·licitar l'expedició de llicències 
 

a) Les persones físiques que ho sol·liciten i que complisquen les condicions 
econòmiques, de titulació  i  administratives previstes pels estaments 
corresponents en la Federació i els seus reglaments: 
b) Les persones jurídiques que acrediten la seua inscripció en el Registre 
d'Entitats Esportives de la Comunitat Valenciana, la seua adscripció a la Federació i 
complisquen amb els reglaments, les condicions econòmiques i administratives 
establides. 

 
2.- Requisits per a l'expedició de llicències: 

 

a) No haver sigut inhabilitat per sentència ferma o de càrrec esportiu o dictamen 
per un òrgan disciplinari. 
b) Per a les especialitats considerades per aquesta federació de “alt risc”, 
s'exigiran coneixements teoricopràctics aprovats en els reglaments. 

 
 

Art. 48. Règim econòmic i patrimonial. 
 
4. El patrimoni de la Federació estarà compost per tots els béns de titularitat pròpia i 
pels quals li siguen cedits per persones físiques, persones jurídiques i entitats 
privades, la Generalitat Valenciana així com qualsevol altre organisme o 
administració pública autonòmica, nacional o internacional. 
 
 
Art.59 .Tipificació 
 
5. Mentre no existisca un reglament disciplinari propi d'aquesta Federació, aprovat per 
la Direcció General d'Esport, serà aplicable el de la Real Federació Aeronàutica 
Espanyola. 


