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REGLAMENT AJUDA ALS CLUBS I UNIVERSITARIS PER 
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ. 

 
A l’atenció dels clubs i atletes universitaris. 
 

I. Disposicions generals. 
 

1. Aquesta ajuda te com objectiu prioritari de potenciar la tecnificació dels 
atletes d’interès nacional, la millora dels resultats dels atletes i de l’equip 
nacional de les categories de Sub-18 a Sènior. Atletes de nivell i d’aquells 
que tenen una major projecció.  

2. L’ajuda anirà destinada als clubs de on pertanyen els atletes tecnificats i 
atletes universitaris. 

3.  Les ajudes entren dins del programa “Andorra 2025” per la preparació 
dels Jocs dels Petits Estats d’Europa que es disputaran a Andorra. 

4. Totes les ajudes han de ser destinades exclusivament a la preparació per 
la millora del rendiment esportiu. 

5. Per raons justificades (per raons pressupostaries o esportives), la FAA 
podrà modificar el contingut de les normes. 

 
II. Requisits. 
II.1    Clubs. 

 
1. Els clubs han de destinar les ajudes als atletes indicats en aquest 

reglament. 
2. Comptar amb una planificació i calendari de competicions de la 

temporada en vigor. Aquesta podrà ser demanada per part de la FAA en 
qualsevol moment. 

3. Els clubs hauran de realitzar un seguiment tècnic dels atletes i informar 
al seleccionador de la FAA. 

4. Els clubs hauran de realitzar un informe econòmic adreçat al gerent de 
la FAA, especificant a on va destinat l’ajuda atorgada per cada atleta. 

5. Disposar d’un entrenador amb llicència FAA i titulat* tant al moment de 
rebre l’ajuda com, interrompudament, fins que finalitzi la temporada, 
llevat causa justificada i informada favorablement a la FAA. 

6. Els clubs no hauran de tenir cap deute en curs amb la FAA. 
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II.2    Atletes. 
 

1. Els atletes hauran de disposar de llicència FAA pel club on van destinat 
les ajudes.  

2. Atletes de nacionalitat andorrana o condició de ser convocats per una 
competició internacional. 

3. Els atletes han d’estar compromesos amb el joc net i les normes 
antidopatge establertes per l’AGAD. 

4. Realitzar els reconeixements mèdics, segons termes que indiqui la FAA. 
5. Participar a les concentracions, competicions i demés activitats que 

organitzi la FAA o se’ls convoqui llevat causa justificada i informada 
favorablement a la FAA. 

6. Ser preparat per un entrenador amb llicència FAA i titulat* tant al 
moment de rebre l’ajuda com, interrompudament, fins que finalitzi la 
temporada, llevat causa justificada i informada favorablement a la FAA. 

7. Participar als campionats nacionals, llevat lesió o enfermetat informat 
prèvia i favorablement a la FAA. 

 
 
III. Contingut i incompatibilitats. 
 
1. Aquestes ajudes no son compatibles amb les beques ARA del Govern 

d’Andorra. Durant el procés que l’atleta rebi beca ARA, aquest no tindrà 
dret a les ajudes de la FAA que li podria correspondre, llevat que l’ajuda 
de la FAA sigui superior a la beca atorgada pel Govern d’Andorra. 

2. Les ajudes de la FAA tindran una durada de 12 mesos a partir de la 
publicació d’aquest reglament i la seva circular. 

 
IV. Òrgans de competència i procediments. 

 
1. Junta Directiva: L’adjudicació i concreció de les ajudes és competència 

exclusiva de la junta directiva de la FAA.  
2. El Seleccionador i el Gerent tenen la competència de proposar a la junta 

directiva de la FAA per la inclusió d’un nou atleta dins de les ajudes, de 
modificar l’import de l’ajuda o d’eliminar a l’atleta del programa d’ajudes. 

3. La Junta Directiva pot modificar o excloure motivadament del programa 
d’ajudes a atletes que no compleixin amb les requisits ja exposats. 

4. L’abonament de les ajudes als clubs o atletes universitaris s’efectuaran 
en dos pagaments. El 50% al mes de novembre, el 25% al mes d’abril i el 
25% restant al mes d’agost sempre i que la FAA ho pugui realitzar 
pressupostàriament. 
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5. Pèrdua sobrevinguda o reintegrament de les ajudes per incompliment 
dels requisits esmentats al punt II.  
 

V. Atletes i import d’ajuda. 
 
 Pendent llistat final. 

 
 
Atentament, 
 
La Junta Directiva,       
Federació Andorrana d’Atletisme. 
Ordino, 04 d’octubre de 2021 


