
ESTATUTS DELESTATUTS DELESTATUTS DELESTATUTS DEL    CLUB NÀUTIC L'ESCALACLUB NÀUTIC L'ESCALACLUB NÀUTIC L'ESCALACLUB NÀUTIC L'ESCALA    

    

CAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL ICAPÍTOL I    

NORMES GENERALSNORMES GENERALSNORMES GENERALSNORMES GENERALS    

 

ARTICLE 1r.- Denominació, capacitat jurídica i objecte social:Denominació, capacitat jurídica i objecte social:Denominació, capacitat jurídica i objecte social:Denominació, capacitat jurídica i objecte social:    

El Club Nàutic L'Escala és una associació privada sense ànim de lucre, constituïda en data 19 de Gener de 

1982, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, formada per persones físiques, l'objecte de la qual és el 

foment i la pràctica d’activitats  esportives sense ànim de lucre. 

Es regirà, pel que fa a totes les qüestions relatives a la constitució, organització, funcionament, extinció i 

qüestions anàlogues, per la Llei de l’Esport, aprovada per Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, pel Decret 

58/2010 de 4 de maig de les Entitats Esportives de Catalunya i d’altres disposicions de desenvolupament i 

pels seus Estatuts i Reglaments de funcionament intern, degudament aprovats per l’Assemblea general. 

També son d’aplicació les normes reguladores de la federació esportiva catalana a la qual està afiliada per la 

modalitat disciplina principal. 

  

ARTICLE 2n.- Activitats i finalitatActivitats i finalitatActivitats i finalitatActivitats i finalitat    

El Club Nàutic L'Escala té com a principal modalitat esportiva la vela. D’altra banda, també es practicarà la 

pesca esportiva i l’activitat de motonàutica. El club està afiliat a la Federació Espanyola i Catalana de Vela i 

a la Federació Espanyola i Catalana de Motonàutica. 

A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supòsit de pràctica federada d’aquestes 

modalitats o disciplines, l’entitat s’afiliarà a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa 

haurà de comunicar-se al Registre d’entitats esportives. 

La Junta  Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats o 

disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l’assemblea general de l’entitat i comunicada al registre 

d’entitats esportives.  

La finalitat del Club és la del foment de les activitats esportives que portarà a terme. 

 

ARTICLE 3r.-Àmbit territorial i domicili social:Àmbit territorial i domicili social:Àmbit territorial i domicili social:Àmbit territorial i domicili social:    

 El seu àmbit territorial d'actuació habitual és el del recinte de la concessió on s'ha situat el club, sense 

perjudici de l'àmbit d'actuació de lleure o esport per raó del seu nivell esportiu. 

El domicili social es fixa en les seves oficines ubicades al Port de La Clota (L'Escala), dins de la concessió 

autonòmica que el Club posseeix a l'esmentat recinte. En cas de variació, haurà de donar compte a les 

federacions on estigui afiliat i a l'Administració Esportiva de la Generalitat de Catalunya. 

 

ARTICLE 4rt.-Durada:Durada:Durada:Durada:    

La durada del Club queda establerta per un temps il·limitat. 

 

    



CAPÍTOL IICAPÍTOL IICAPÍTOL IICAPÍTOL II    

DELS SOCDELS SOCDELS SOCDELS SOCIS:IS:IS:IS:    

 

ARTICLE 5è.-Nombre de socis:Nombre de socis:Nombre de socis:Nombre de socis:    

El nombre de socis serà il·limitat. No obstant, la Junta Directiva podrà suspendre l'admissió de nous socis 

per raons d' aforament o de capacitat física de les instal·lacions.  

 

ARTICLE 6è.-Classes de socis:Classes de socis:Classes de socis:Classes de socis:    

Els socis podran ser:  - D'Honor 

    - Fundadors 

- De Nombre 

-  Soci Esportiu 

 

Seran Socis D'Honor aquelles persones a les quals la Junta Directiva, després de proposar-ho a l'Assemblea 

General, confereixi aquesta distinció i gaudiran d'un lloc de preferència en els actes que el Club celebri. 

Aquesta condició no dóna cap altre dret ni deure.  

Els Socis Fundadors i de Nombre seran aquelles persones majors d'edat que satisfacin la quota social 

establerta i posseeixin  un Títol del Club. 

Els socis Fundadors perdran aquesta qualificació quan transmetin el títol. Igualment perdran la condició de 

socis de nombre com a conseqüència de quedar-se sense la possessió del títol. La persona que adquireixi el 

títol d’un soci fundador quedarà com a soci de Nombre. 

Els Socis Esportius seran aquelles persones majors o menors d'edat que podran participar de les activitats i 

instal·lacions de l’àrea esportiva i les activitats que aquesta realitzi, conforme  a les seves normes i 

reglaments.  

L’expedient d’ingrés d’un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les dades personals del 

soci.  

Aquest detall de Classes de Socis no és limitatiu. La Junta Directiva en podrà exposar d’altres classes a 

l'Assemblea i serà aquesta qui decideixi.   

 

ARTICLE 7è.-Drets i obligacions dels soDrets i obligacions dels soDrets i obligacions dels soDrets i obligacions dels socis:cis:cis:cis:    

1.- Els Socis Fundadors i de Nombre tindran els següents drets: 

1.1) Contribuir al compliment de les finalitats específiques del Club. 

1.2) Separar-se lliurament de l'Associació. 

1.3) Participar i gaudir de les activitats del Club d'acord amb els Estatuts i altres  normes 

reglamentàries aprovades vàlidament. 

1.4) Exposar lliurement les seves  opinions en el si de l'Associació. 

1.5) Ser elector i elegible pels òrgans de representació i govern de l'Associació, sempre que tingui 

capacitat d'obrar i sigui major d'edat. 



1.6) Convidar persones no sòcies a les instal·lacions del Club. Aquelles, com a convidades, gaudiran 

dels serveis socials comuns a qualsevol soci, llevat, naturalment, d'emprar el dret d´ús d’amarrador. 

Si és el cas, el soci que els hagi convidat  serà responsable directe dels desperfectes en les 

instal·lacions, ja siguin voluntaris o involuntaris, ocasionats per elles. 

1.7) Instal·lar en el recinte social i en el seu ancoratge el vaixell de la seva propietat o d’ús exclusiu 

d'acord amb el Reglament de Règim Interior. S'entendrà que són propietat del soci les embarcacions 

que utilitzin el seu consort, ascendents o descendents o que en siguin titulars. La utilització del dret 

d'ús d’amarrador  és INTRANSFERIBLE a tots els efectes i l’espai lliure que en qualsevol cas deixi un 

vaixell, no podrà ésser ocupat per cap altre vaixell, exceptuant l’ús que en vulgui fer el club. 

S’entendrà que el soci té l'ús exclusiu d’una embarcació sempre que justifiqui per escrit ser 

arrendatari o tingui un títol equivalent d'ús o, en el seu cas, sigui administrador de la societat 

propietària de l'embarcació. En tot cas, serà preceptiu un informe favorable de la Junta Directiva, a 

qui correspondrà la valoració de la prova aportada i la fiscalització del correcte ús de l'amarratge. 

1.8) Participar amb dret de veu i vot a l'assemblea general. 

 

2.-Els socis esportius tindran els següents drets: 

2.1) Els establerts als apartats 1.1), 1.2), 1.3), 1.4) d’aquest article, referits als socis de nombre i fundadors. 

2.2) Sol·licitar dret d’avarada per una embarcació esportiva de vela lleugera, sempre que hi hagi 

disponibilitat en el club. 

2.3) Assistir com a membre del club a les manifestacions esportives, activitats i competicions que 

s'organitzin. 

 

3.-Són obligacions dels Socis Fundadors i de Nombre: 

3.1) Ostentar un títol del club. 

3.2) Abonar les quotes que fixi l'Assemblea General. 

3.3) Acatar totes les disposicions que dictin l'Assemblea, la Junta Directiva o els seus membres 

Delegats de Servei, per al bon govern de l'Associació, així com complir amb els Estatuts del Club i 

altres normes vigents de règim intern. 

3.4) Contribuir al sosteniment i difusió de l'esport o esports de l'Associació abonant, si calgués, les 

derrames que per a aquest efecte determini l'Assemblea General. 

3.5) Facilitar un domicili pel lliurament de les comunicacions del Club i notificar els canvis d'aquesta 

adreça. 

3.6) Contribuir al compliment de les activitats del Club, tant esportius com de participació, en els 

òrgans directius, consultius o de govern, quan procedeixi. 

 

4.-Són obligacions dels socis esportius: 

4.1) Les indicades en els anteriors apartats 3.2),3.3), 3.4) i 3.5). 

 

 



ARTICLE 8è.-Ingrés dels socis:Ingrés dels socis:Ingrés dels socis:Ingrés dels socis:  

És requisit indispensable per ser admès com a Soci de Nombre, posseir d'un Títol del Club. Al Reglament de 

Règim Interior s'hi indicaran les categories dels Títols que caldran per a l'ancoratge de l'embarcació 

respectiva. 

La categoria de Soci Fundador o de Nombre és l'única que garanteix el dret d’ús d’amarrador. Igualment, 

qualsevol persona que tingui un Títol del Club, haurà d’ostentar obligatòriament la condició de soci de 

nombre del club.  

La sol·licitud haurà de fer-se per escrit, dirigit a la Junta Directiva, i estar avalada per dos socis;  caldrà 

facilitar el domicili i comprometre’s a complir les obligacions inherents a la condició de soci. La Junta 

Directiva decidirà, si s'escau, l'admissió del sol·licitant. 

Cada soci només podrà posseir un títol del club, sense perjudici dels drets adquirits. 

 

ARTICLE 9è.-Pèrdua de la condició de soci:Pèrdua de la condició de soci:Pèrdua de la condició de soci:Pèrdua de la condició de soci:    

La condició de soci es perd: 

- Per voluntat pròpia, expressant-ho per escrit i estant al corrent de pagament de les quotes i altres 

obligacions. En el cas de socis fundadors i de nombre, de manera simultània ha de transmetre o renunciar 

al seu títol del club. Fins que no l’hagi transmès o renunciat  no perdrà la condició de soci i haurà de 

continuar afrontant les obligacions derivades del Títol. 

- En el cas dels socis de nombre i fundadors, per no ser titular de cap títol del Club. 

-Per decisió de la Junta Directiva, després d'incoat i tramitat expedient disciplinari, d'acord amb la 

normativa vigent, com a conseqüència d'una sanció disciplinària molt greu. 

- El soci fundador o de nombre que hagi perdut la condició de soci en virtut d’un procediment disciplinari, 

un cop la resolució sigui ferma, perdrà de forma immediata el seu títol del club. 

-En cas d'incompliment greu de les obligacions de soci, es podrà acordar la suspensió de la condició de soci, 

amb caràcter temporal, per part de la Junta Directiva. La suspensió haurà de ser notificada al soci, amb 

especificació dels recursos contra aquesta decisió. La condició de soci serà recuperada quan quedin 

restablertes les condicions incompletes. 

 

ARTICLE 10è.-Dret Dret Dret Dret d’informaciód’informaciód’informaciód’informació    dels socis i privacitat de dades:dels socis i privacitat de dades:dels socis i privacitat de dades:dels socis i privacitat de dades:    

El Club Nàutic de L’Escala reconeix el dret d’informació del soci; en garanteix la privacitat de les dades de 

caràcter personal, així com dels seus clients, que es trobaran en fitxers automatitzats, sens perjudici 

d’assegurar el dret d’accés, rectificació i cancel·lació que reconeix la legislació vigent. 

  

Malgrat el que s’ha exposat i derivat del sistema electoral que s´assenyalarà en els presents estatuts, resulta 

imprescindible facilitar a les candidatures existents, el nom, cognoms i adreça dels socis que formen part 

del cens electoral; comunicació que es farà derivada de la condició de soci de la present associació esportiva. 

 

    

    



CAPITOL IIICAPITOL IIICAPITOL IIICAPITOL III    

DEL RÈGIM DISCIPLINARI:DEL RÈGIM DISCIPLINARI:DEL RÈGIM DISCIPLINARI:DEL RÈGIM DISCIPLINARI:    

    

ARTICLE 11è.-ExtensióExtensióExtensióExtensió: : : :     

El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la 

conducta esportiva o de les normes de conducta associativa. 

 

ARTICLE 12è.-Potestat disciplinària:Potestat disciplinària:Potestat disciplinària:Potestat disciplinària:    

La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o sancionar els socis, 

esportistes, tècnics i directius. 

 

ARTICLE 13è.-Exercici de la potestat disciplinària:Exercici de la potestat disciplinària:Exercici de la potestat disciplinària:Exercici de la potestat disciplinària:    

L’exercici de la potestat disciplinària correspon: 

  

 1.-Als Jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern 

associatiu. Les seves decisions són inapel·lables. 

 2.-A la junta directiva. 

 

ARTICLE 14è.-Regulació del règim sancionador:Regulació del règim sancionador:Regulació del règim sancionador:Regulació del règim sancionador:    

Per mitjà de Reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per l’assemblea general, 

s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de 

conformitat a la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic 

de la Llei de l’Esport, aprovat per Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de Juliol. 

 

ARTICLE 15è.-Impugnació de sancions:Impugnació de sancions:Impugnació de sancions:Impugnació de sancions:    

Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la Junta Directiva es pot interposar 

recurs: 

a) Davant el Comitè d’Apel·lació de la federació catalana corresponent a la modalitat 

esportiva principal, per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 

deu dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat.  

b) Davant l'autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les normes 

de conducta associativa, en el termini de quaranta dies següents a la notificació de l'acte 

impugnat. 

 

ARTICLE 16è.-Responsabilitat del Club:Responsabilitat del Club:Responsabilitat del Club:Responsabilitat del Club:    

El Club no assumirà cap mena de responsabilitat pels accidents, robatoris i avaries que puguin tenir lloc a la 

propietat particular dels socis, ni tampoc pel sol fet de l’amarratge, aparcament o circulació de vehicles dins 

el recinte terrestre o marítim del club. 

El Club es dotarà de les assegurances necessàries per cobrir els riscos ordinaris d’explotació. 



CAPÍTOL IVCAPÍTOL IVCAPÍTOL IVCAPÍTOL IV    

DELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GESTIÓDELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GESTIÓDELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GESTIÓDELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GESTIÓ    I GOVERNI GOVERNI GOVERNI GOVERN    

 

ARTICLE 17è.-Funcionament internFuncionament internFuncionament internFuncionament intern    i òri òri òri òrgans del Club:gans del Club:gans del Club:gans del Club:    

El funcionament del Club es regeix  per principis democràtics i representatius, i la sobirania plena residirà 

en L'Assemblea General. Es sotmetrà a un règim de pressupostos i patrimoni propis, d’acord amb els 

principis de les entitats no lucratives i auditarà els comptes en cada exercici. 

    

Són òrgans de representació, gestió i govern del Club: 

 L’Assemblea General de Socis. 

 La Junta Directiva. 

 

ARTICLE 18è.-L’assembleaL’assembleaL’assembleaL’assemblea    General de Socis: General de Socis: General de Socis: General de Socis:   

L’Assemblea General de Socis és l’òrgan suprem de govern del Club i està integrada per tots els socis de ple 

dret, és a dir, pels socis fundadors i/o de nombre, majors d’edat, que no tinguin suspesa la condició de soci 

en el moment de la convocatòria i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta 

Directiva. 

 

ARTICLE 19è.- Convocatòria i constitució de Convocatòria i constitució de Convocatòria i constitució de Convocatòria i constitució de l’Assembleal’Assembleal’Assembleal’Assemblea    General:General:General:General:    

L'assemblea General, tant Ordinària com Extraordinària, serà convocada per acord de la Junta Directiva, a 

instància pròpia o si ho sol·liciten un mínim del 5% dels socis fundadors i/o  de nombre, sempre que el tema 

proposat no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan assembleista en els sis mesos 

anteriors a la data de la sol·licitud. En aquest cas, la convocatòria haurà de fer-se dins els 30 dies següents a 

la sol·licitud. 

Tant les Assemblees Ordinàries com les Extraordinàries quedaran vàlidament constituïdes a la primera 

convocatòria, quan hi concorrin la meitat dels socis convocats. A la segona convocatòria serà vàlidament 

constituïda, sigui quin sigui el nombre d’assistents. Entre totes dues convocatòries hi haurà un espai mínim 

de trenta minuts. 

Entre la data de convocatòria de l’assemblea i la seva realització hi haurà un termini de 15 dies naturals, com 

a mínim, i de 60 dies també naturals, com a màxim. La convocatòria es farà d’acord amb la normativa vigent 

per publicació de la mateixa mitjançant un anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de 

l’entitat o per entrega directa als socis. 

L’Assemblea serà presidida per una mesa integrada pel President i els altres components de la Junta 

Directiva del Club i actuarà com a secretari de la Assemblea el del Club o qui el substitueixi, que haurà 

d’aixecar acta de la reunió. 

 

 

 

 



 ARTICLE 20è.-Dret Dret Dret Dret d’informaciód’informaciód’informaciód’informació::::    

Els socis podran sol·licitar la informació necessària davant d’una convocatòria d’assemblea respecte de les 

qüestions incloses a l’ordre del dia de la reunió. Igualment, podran demanar per escrit els documents que 

hagin de ser objecte d’aprovació per part de l’Assemblea, dins dels últims deu dies abans de celebrar-se, i el 

club els haurà de facilitar, de forma gratuïta, fotocòpia de la documentació. 

La Junta Directiva, vetllant pels interessos socials del club, haurà de decidir quina és la informació que es 

pot subministrar, tenint sempre en compte que, en cap moment, podrà donar informació que pugui afectar 

el dret a la intimitat de les persones, ni la informació que atempti a l’interès social.  

 

ARTICLE 21è.-Assemblees ordinàAssemblees ordinàAssemblees ordinàAssemblees ordinàries i extraordinàries:ries i extraordinàries:ries i extraordinàries:ries i extraordinàries:    

L'assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari, com a mínim, un cop l’any, dins els quatre mesos 

després de la finalització de l’exercici econòmic. Tractarà com a mínim les següents qüestions: 

a) Memòria, liquidació del pressupost, balanç de l'exercici, rendiment de comptes, fixació 

de quotes ordinàries i aprovació, si procedeix. 

b) Pressupost per a  l'exercici  següent. 

c) Memòria d’activitats. 

d) Projectes i propostes de la directiva. 

e) Proposicions que formulin els socis, que hauran de ser signades, com a mínim, pel 5% 

dels socis de l’entitat i presentar-se, com a mínim, cinc dies abans de l'Assemblea. 

f) Precs i preguntes. 

 

Són extraordinàries totes les altres assemblees convocades en el curs de l'exercici. L'assemblea General, a 

banda de les competències esmentades en el punt anterior, es l'òrgan màxim de l'entitat i té competència 

especial en les següents matèries: 

Fixació de les quotes extraordinàries, derrames, quotes d'entrada, compra, venda o gravamen dels béns 

immobles i mobles, demanar préstecs en quantitat superior a la fixada com a competència de la Junta 

Directiva, emissió de títols transferibles representatius de deute, participació en societats mercantils o en participació en societats mercantils o en participació en societats mercantils o en participació en societats mercantils o en 

entitats sense ànimentitats sense ànimentitats sense ànimentitats sense ànim de lucre,de lucre,de lucre,de lucre, règim disciplinari, propostes a la Junta Directiva o dels socis, modificació 

dels Estatuts, proposta de fusió o segregació del Club i dissolució del mateix. 

 

ARTICLE 22è.-Presa i documentació dels acords:Presa i documentació dels acords:Presa i documentació dels acords:Presa i documentació dels acords:    

Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la votació, excepte en aquelles 

matèries que s’hagi previst una majoria qualificada. 

L'acta pot aprovar-se en la mateixa Assemblea o en la següent que es realitzi, o la podran aprovar els 

interventors que hagin estat designats en la mateixa Assemblea, els quals han de signar l'Acta 

conjuntament amb el President i el Secretari. 

 

 

 



ARTICLE 23è.-La Junta Directiva:La Junta Directiva:La Junta Directiva:La Junta Directiva:    

La Junta Directiva és l'òrgan de Govern del Club i té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats 

esportives del Club i gestionar el seu funcionament, d'acord amb l'objecte social i els acords de l'Assemblea 

General. 

L’assemblea general ha d’escollir la junta directiva i tots els seus càrrecs s’han de proveir per mitjà de sufragi 

lliure, presencial, directe, igual i secret, entre tots els seus membres. 

 

ARTICLE 24è.-Composició i representació de la Junta:Composició i representació de la Junta:Composició i representació de la Junta:Composició i representació de la Junta:    

La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres que no sigui inferior a 10 ni superior a 18. 

Formaran part de la Junta Directiva un president, un o més vicepresidents, un secretari, un tresorer o 

delegat d’economia i finances, un comodor, un delegat esportiu, de recursos humans, d’infraestructures, de 

seguretat i medi ambient, d’imatge i atenció al soci i els vocals que calguin. Els membres de la Junta 

Directiva hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil i no tenir suspesa la 

condició de soci al moment de la convocatòria.  

El President de la Junta Directiva, i en la seva absència el vicepresident, ostentaran la representació legal de 

l'Associació, actuaran en el seu nom i estaran obligats a executar els acords vàlidament adoptats per 

l'Assemblea General o la mateixa Junta Directiva. 

 

ARTICLE 25è.-Atribucions de la Junta:Atribucions de la Junta:Atribucions de la Junta:Atribucions de la Junta:    

Correspondran a la Junta Directiva les següents atribucions: 

A) Mantenir l'ordre i la disciplina del Club, tant en les seves instal·lacions  com en les competicions i 

tota mena d'actes que s'organitzin. 

B) Convocar, per mitjà del seu President, l'Assemblea General quan ho acordi la Junta Directiva, 

complint-ne els acords i les decisions i convocar les eleccions per proveir els càrrecs de la Junta 

Directiva. 

C) L'admissió, suspensió o pèrdua de la condició de soci. 

D) Redactar o reformar els reglaments de Règim Interior, fixant les normes d'ús de les instal·lacions 

i les tarifes corresponents. 

E) Nomenar les persones que hagin de dirigir les diferents comissions que es creïn, així com 

organitzar les activitats del Club. 

F) Nomenar i separar els empleats de l'Associació i assenyalar els salaris.  

G) Assenyalar el nombre d’esdeveniments i activitats esportives que s’hauran de celebrar durant 

l'any. 

H) Presentar a l'Assemblea General Ordinària, en finalitzar l'exercici, l'informe o la memòria sobre 

les activitats del Club, la liquidació de l'exercici econòmic amb el balanç i el compte de resultats, el 

pressupost i la programació per a l'exercici següent i, en general, aplicar totes les mesures 

esportives, econòmiques i administratives precises pel funcionament i desenvolupament de l'esport 

dins del Club. 



I) Nomenar una Comissió Executiva d’entre els membres la Junta Directiva i sota la presidència de 

qui ho sigui del Club. Aquesta comissió estarà formada per un mínim de tres persones i un màxim 

de cinc. La seva competència queda limitada a les funcions que li hagi delegat la Junta Directiva. 

J) Realitzar totes aquelles actuacions o gestions que calguin pel compliment del programa aprovat 

per l'Assemblea General i les seves resolucions. 

K) Exercir la funció disciplinària per sancionar les faltes comeses pels socis i usuaris del club. 

L) Examinar i decidir sobre totes aquelles qüestions no atribuïdes a l'Assemblea General, el seu 

president o als càrrecs executius, aquelles que siguin delegades per l'Assemblea General o les que es 

derivin de la funció administrativa que correspongui al club i, a títol enunciatiu : 

1.- Fixar les convocatòries d'eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva. 

     2.- Recaptar i administrar el fons del Club. 

M) La Junta Directiva té, a més a més, les facultats següents, que s'enumeren en caràcter merament 

enunciatiu i no limitatiu en aplicació dels acords de l’assemblea general quan corresponguin: 

1.- Acceptar subvencions i donacions de persones físiques o entitats, tan públiques com privades. 

2.- Nomenar, suspendre i separar els empleats, delegats, representants i altres col·laboradors, 

determinar els seus deures i atribucions, i fixar els salaris i retribucions de tota mena.  

3.- Acordar tota mena de negocis i contractes propis de la seva finalitat, així com actes, assumptes 

judicials, governatius, administratius, econòmico-administratius, contenciosos administratius i de 

qualsevol mena. Exercitar davant les autoritats i tribunals les accions, excepcions, recursos i 

reclamacions que corresponguin, àdhuc absoldre posicions i ratificar-se, autoritzar els documents i 

atorgar els poders que convinguin per a l'exercici de les esmentades facultats, transigir i 

comprometre en arbitratge de dret o d'equitat. 

4.- Retirar de les oficines comunicacions, cartes, certificats, paquets, girs i valors declarats de les 

companyies ferroviàries, navilieres i de transport  en general, duanes i agències, efectes tramesos, 

formular protestes i reclamacions, obrir, respondre i signar la correspondència i dur el llibre 

comercial d'acord amb la llei, aixecar protestes d'avaries, contractar assegurances de tot tipus, 

firmar pòlisses i documents corresponents i cobrar, si escau, les indemnitzacions. 

5.- Obrir, mantenir i cancel·lar a nom del Club, al Banc d'Espanya, caixes d'estalvi, postals, rurals, 

cooperatives de crèdit, bancs i altres establiments bancaris, comptes corrents, d'estalvi, de crèdit i 

altres comptes financers i disposar de saldos. 

6.- Pagar, cobrar, aprovar i impugnar comptes, rebre diners, mercaderies, etc; lliurar lletres de canvi, 

acceptar, endossar i descomptar lletres de canvi comercial i financeres; pagar, cobrar i protestar 

lletres de canvi; obrir comptes corrents i disposar; obrir comptes d'estalvi i disposar; sol·licitar i 

formalitzar avals bancaris; constituir i retirar dipòsits en metàl·lic i en valors; comprar, vendre i 

negociar efectes i valors; transferir crèdits no endossables; firmar xecs, rebuts, resguards i 

correspondència; donar conformitat a extractes de comptes de crèdit; obrir caixes de seguretat.  

7.- Atorgar contractes de préstec i rebre diners en l'esmentat concepte, així com obrir comptes de 

crèdit, amb penyora o sense, i disposar, amb un límit màxim anual equivalent al 10% del pressupost 

en cada exercici, sense necessitat d’ autorització de l’Assemblea General. 



8.- Portar la representació del Club en els concursos de creditors i nomenar administradors 

concursals, intervenir,  acceptar o rebutjar tots els tràmits fins a la fi del procediment. 

9.- Cobrar, retirar i percebre fons, valors de tota mena, diners i qualsevol crèdit del qual sigui titular 

el Club, que es trobi a les oficines centrals i/o provincials d'Hisenda, tant la central com 

l'autonòmica, i altres organismes de l'Estat, comunitats autònomes, províncies, municipis i 

qualsevol altra entitat de dret públic o privat, així com de particulars. 

10.- Constituir a nom del Club dipòsits de fons públics o valors industrials, o de numerari, a la Caixa 

General de Dipòsits o a qualsevol de les seves dependències, així com al Banc d'Espanya i d’altres 

establiments de la mateixa naturalesa, retirant-los quan correspongui. 

11.- Assistir a subhastes i concursos, constituir les corresponents fiances, formalitzar contractes 

amb l'Estat, les comunitats autònomes, les diputacions, els ajuntaments i qualsevol altra corporació 

o entitat de dret públic o privat, atorgar poders i autoritzar documents que l'exercici d'aquestes 

facultats requereixi. 

12.- Realitzar actes i atorgar els contractes que estimi convenients, com, per exemple i a títol 

purament enunciatiu, lloguers, contractes de leasing, rènting, etc., amb excepció de l'adquisició i 

venda de béns immobles, que requereixin l'acord previ de l'Assemblea General. 

13.- Subscriure tota mena de documents públics i privats, correspondència, girs, talons, i en 

definitiva, exercir tota mena d'actes judicials o extrajudicials i operacions bancàries o de qualsevol 

tipus que siguin necessàries pel compliment. 

14.- Atorgar els poders generals i especials que consideri adients per a la bona gestió, així com 

revocar-los i substituir-los per uns altres. 

 

ARTICLE 26è.-Responsabilitat i compensacioResponsabilitat i compensacioResponsabilitat i compensacioResponsabilitat i compensacions econòmiques dels membres de la Junta:ns econòmiques dels membres de la Junta:ns econòmiques dels membres de la Junta:ns econòmiques dels membres de la Junta:    

Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant de l'Assemblea General. 

Qualsevol compensació econòmica que s'estableixi a favor d'alguns dels membres de la Junta directiva, ha 

de ser expressament acordada per l'Assemblea General, i constar de manera diferenciada en el pressupost. 

En cap cas els membres de la Junta Directiva tindran retribució en funció dels seus càrrecs. 

 

ARTICLE 27è.-Funcionament de la Junta:Funcionament de la Junta:Funcionament de la Junta:Funcionament de la Junta:    

I.- Les convocatòries de la Junta Directiva són atribució del President, que les disposarà, com a 

mínim, amb dos dies d'avançament, si els assumptes a tractar ho permeten, fent-hi constar l'ordre 

del dia. En nombre d'un terç, els membres de la Junta Directiva també tenen la facultat de poder 

exigir la convocatòria, que en aquest cas s'ha de realitzar dins els 7 dies següents a la seva demanda. 

En cas de no convocar-se dins el termini, pot convocar la reunió el membre de la Junta de més edat 

dels sol·licitants. 

 

II.- La Junta Directiva celebrarà, com a mínim, una reunió trimestral. 

 



III.- Per constituir-la, cal que hi siguin presents, com a mínim, la meitat dels membres que la 

componen. 

 

IV.- Els acords els han d’adoptar la majoria dels presents.  

 

V.- El Secretari ha d'aixecar acta de les reunions de la Junta Directiva, que han de ser sotmeses a 

l'aprovació de la mateixa Junta, i les ha d'arxivar o transcriure al llibre corresponent, amb la seva signatura i 

el vist i plau del President o el membre que el substitueixi. 

 

VI.- Els membres de la Junta Directiva poden exigir que quedi reflectit a l'acta el vot en contra que 

puguin emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de vot de forma succinta. 

 

VII.- El President o el membre de la Junta que el substitueixi dirigirà la reunió, donant en tot cas la 

possibilitat a cada tema d'un torn a favor i un torn en contra. 

 

VIII.- La Junta Directiva quedarà també vàlidament constituïda quan hi siguin presents tots els 

seus membres, sense convocatòria prèvia, però estiguin d'acord amb la constitució. 

 

IX.-L’adscripció dels càrrecs de la junta directiva, llevat el de president, s’ha de fer entre els socis que 

integren la junta, deixant-ho a la decisió del president. 

 

ARTICLE 28è.-Càrrecs i funcions dels membres de la Junta:Càrrecs i funcions dels membres de la Junta:Càrrecs i funcions dels membres de la Junta:Càrrecs i funcions dels membres de la Junta:  

I.- El PRESIDENT. Correspon al President la representació legal del Club davant de qualsevol 

autoritat i organismes oficials i particulars, i són a més deures seus: 

a) Dirigir i encaminar la marxa de l'Associació. 

b) Presidir la Junta Directiva, la Comissió Executiva i les Assemblees Generals, així com 

totes les altres comissions que es puguin crear, ja que per la seva condició de President ho és nat en 

totes. 

c) Complir els acords dels òrgans de govern de l'Entitat. 

d) Ordenació de pagaments i cobraments en nom de l'Associació. 

  

Igualment el President té totes les funcions que sense estar atribuïdes a altres Òrgans del Club, són 

necessàries per al compliment dels seus fins i en donarà compte a la Junta Directiva per a la seva 

ratificació. 

 

II.- El VICEPRESIDENT. La Substitució del President, ocupant el seu lloc en cas d'absència, 

incompatibilitat, malaltia o vacant, correspon a aquest càrrec. En el cas que hi hagi dos vicepresidents , si el 

President, pels motius abans esmentats, no pogués delegar expressament el seu substitut, ho faran per 

ordre correlatiu. 



 

III.- El COMODOR. És missió específica seva tot allò que pertany a l'organització de l'activitat 

nàutica del Club. Informarà a la Junta Directiva de totes les anomalies observades en l'atracament de les 

embarcacions i estudiarà amb el personal del Club solucions per a poder-ho corregir. Coordinarà amb el 

personal del club el manteniment de les instal·lacions, la conservació i millora de l’edifici social, així com la 

conservació del material flotant i fix del club. Haurà de presentar a la Junta anualment el pressupost de 

Manteniment de les instal·lacions. 

 

 IV.- El DELEGAT ESPORTIU. És tasca seva tot allò que pertany a l'organització d'activitats i 

esdeveniments esportius. Coordinarà, amb els responsables de les diferents àrees esportives, la planificació 

anual i el seguiment de les diferents activitats. Presentarà a la Junta la proposta de Pressupost anual de 

l’àrea esportiva, que haurà d'englobar, com a mínim, les partides de personal necessari i l'organització 

d'esdeveniments esportius. 

 

V.- El SECRETARI. El Secretari de la Junta Directiva tindrà cura de l'arxiu de la documentació, 

redactarà tots aquells documents que afectin a la marxa administrativa de l'Associació i portarà el Llibre de 

Registre dels Associats i el Llibre d'Actes. 

 

VI.-DELEGAT ECONOMIA I FINANCES- TRESORER.- Serà el dipositari de l'Associació, signarà els 

rebuts,  autoritzarà els pagaments i supervisarà  els llibres de Comptabilitat. Serà també obligació seva 

formalitzar, durant el primer mes de cada any -exercici econòmic- un balanç de situació i els comptes 

d'ingressos i despeses, que presentarà a la Junta Directiva i que quedarà a disposició de tots els socis. 

 

VII. DELEGAT RECURSOS HUMANS. És el representant de la Junta per totes les qüestions que 

afectin el personal. Planificarà les necessitats, els programes de formació  i les revisions del Conveni 

Col·lectiu anual. Presentarà a la Junta la proposta de pressupost anual de despeses del personal. 

 

VIII.- DELEGAT D´INFRAESTRUCTURES.- Planificarà la realització d'obres de millora i ampliació 

del Club en un període de quatre anys. Realitzarà el seguiment de l'execució de les obres informant a la 

Junta de les anomalies detectades. Presentarà a la Junta la proposta de pressupost anual de les obres 

previstes a realitzar per l'exercici. 

 

IX.- DELEGAT SEGURETAT I MEDI AMBIENT.- Portarà la planificació i adequació dels elements de 

seguretat a les instal·lacions del Club, salvament, emergències, extinció d'incendis. Planificarà amb el 

personal del club els mecanismes per complir les normatives mediambientals que prescriu la llei 

implantant els sistemes adients per a la gestió mediambiental adequada en el club. Presentarà a la Junta la 

proposta de Pressupost anual de despeses de Gestió mediambiental i Seguretat. 

 



X.- DELEGAT IMATGE I ATENCIÓ AL SOCI.- Tindrà cura de la imatge externa que projecta el club i 

captarà el nivell de satisfacció dels socis pels serveis que reben. Planificarà les polítiques de difusió (mitjans 

de comunicació i esdeveniments esportius) i els sistemes d´ avaluació sistemàtica de la satisfacció dels socis 

i transeünts. Presentarà a la Junta la proposta de Pressupost anual de despeses d´ imatge i publicitat. 

 

XI.- Els VOCALS. Els vocals substituiran en les seves funcions a qualsevol dels restants membres de 

la Junta Directiva en les funcions que aquesta els delegui i en els casos d'absència, incompatibilitat o 

malaltia. 

 

ARTICLE 29è.-Cessament dels components de la Junta Directiva:Cessament dels components de la Junta Directiva:Cessament dels components de la Junta Directiva:Cessament dels components de la Junta Directiva:    

I.-El cessament de components de la Junta Directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents: 

 

 1.-Acabament del mandat natural pel  qual van ser elegits. 

 2.-Pèrdua de la condició de soci de l’entitat. 

 3.-Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit. 

 4.-Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec. 

 5.-Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o 

representació de l’entitat. 

 6.-Aprovació d’algun vot de censura. 

 

II.-Si la dimissió, renúncia o el cessament dels components de la Junta Directiva es produeix de forma 

simultània i generalitzada, cal constituir una comissió gestora quan es doni un dels supòsits següents: 

a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l'òrgan directiu, 

incloent-hi la del president. 

b) Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al president. 

c) En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per un nombre de 

membres inferior a deu persones. 

 

La comissió gestora es constituirà automàticament i estarà formada pels set socis més antics, sota la 

presidència del més gran en edat d'entre ells, els quals assumiran les funcions de la Junta Directiva 

limitant-se la seva tasca al govern provisional del club complint les obligacions econòmiques i esportives i 

el despatx d'assumptes de tràmit. Aquesta comissió gestora tindrà com a finalitat principal convocar 

eleccions per proveir els càrrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos 

des que s'hagi pres possessió dels càrrecs. S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió 

es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral convocat. En 

aquest cas, si resten a la Junta Directiva 1/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests membres 

sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no 

dimitits més els titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la finalització de les 

eleccions. 



 

III.-En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president, ha d'exercir les seves funcions el 

vicepresident. En cas d'absència d'aquest, l'ha de substituir el membre de la junta amb més antiguitat com 

a soci de l'entitat. 

  

ARTILCE 30è-Suspenssió del maSuspenssió del maSuspenssió del maSuspenssió del mandat dels components de la Junta Directiva:ndat dels components de la Junta Directiva:ndat dels components de la Junta Directiva:ndat dels components de la Junta Directiva:    

La suspensió del mandat com a membre de la junta directiva es produeix per les causes següents: 

 

1.- Per sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la 

junta. 

2.- Per suspensió de la condició de soci. 

3.-Pel temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels components, si així ho 

acorda la junta. 

4.-Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària. 

    

ARTICLE 31è.-    Provisió transitòria deProvisió transitòria deProvisió transitòria deProvisió transitòria de    vacants dels membres de la Junta:vacants dels membres de la Junta:vacants dels membres de la Junta:vacants dels membres de la Junta: 

En cas d'existir vacants a la Junta Directiva, perquè no s'ha proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o 

pel cessament o suspensió d'algun dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de president, es 

durà a terme la provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la 

consideració d'elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió transitòria es delega a la decisió de la Junta 

Directiva, que haurà de ser ratificada en la propera Assemblea General que realitzi l'entitat. 

 

Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només 

pel temps que resti de mandat al càrrec. S'exceptua d'aquesta norma el designat per substituir un membre 

de la junta amb el mandat suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat del substitut s'ha de 

limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la suspensió. Tot això, sense que 

les provisions transitòries puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs previst en aquest 

estatut. 

 

ARTICLE 32è.-Durada dels càrrecs del membres de la Junta:Durada dels càrrecs del membres de la Junta:Durada dels càrrecs del membres de la Junta:Durada dels càrrecs del membres de la Junta:    

Els càrrecs de la Junta Directiva tindran una durada de 6 anys, poden ser reelegibles  sense limitació 

temporal i la renovació és de tota la junta.  

 

ARTICLE 33è.-Recursos contra els acords dels òrgans:Recursos contra els acords dels òrgans:Recursos contra els acords dels òrgans:Recursos contra els acords dels òrgans:    

Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria 

disciplinària relatius a la conducta esportiva, es pot interposar recurs davant l’autoritat judicial en el 

termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció.  

 

 



 

CAPITOL VCAPITOL VCAPITOL VCAPITOL V    

DEL RÈGIM ELECTORALDEL RÈGIM ELECTORALDEL RÈGIM ELECTORALDEL RÈGIM ELECTORAL    

    

ARTICLE 34è.-Elecció de la Junta Directiva.Elecció de la Junta Directiva.Elecció de la Junta Directiva.Elecció de la Junta Directiva.    

El President i la Junta Directiva seran elegits mitjançant sufragi presencial, igual, directe i secret de tots els 

socis amb dret a vot en candidatures tancades i pel sistema de majoria de vots emesos, a una sola volta. Son 

electors i elegibles els socis fundadors i de nombre, majors d'edat i que no tinguin suspesa la condició de 

soci en el moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures, i reuneixin les demés 

condicions fixades en aquests estatuts. 

Cap soci es podrà presentar a més d'una candidatura. En cas de multiplicitat serà eliminat de totes les 

llistes que s'hagi presentat. 

El candidat a president presentarà la seva candidatura complerta amb tots els càrrecs previstos en els 

estatuts. 

 

ARTICLE 35è.-Supòsits Supòsits Supòsits Supòsits d’elecciód’elecciód’elecciód’elecció    de la Junta Directiva:de la Junta Directiva:de la Junta Directiva:de la Junta Directiva:  

 El procés electoral s’haurà d’iniciar quan es doni un o varis d’aquests supòsits:  

a) Per l´ expiració del mandat de la Junta Directiva dins els terminis        

 previstos en aquests estatuts. 

   b) Quan sigui precís nomenar una Comissió Gestora. 

    c) Per l´ aprovació d’un vot de censura que afecti a tota la Junta Directiva. 

 

ARTICLE 36è.-Requisits per ser candidat:Requisits per ser candidat:Requisits per ser candidat:Requisits per ser candidat:    

Per formar part d´ una candidatura seran condicions imprescindibles  

a) Ser soci de nombre o fundador  en ple ús de tots els seus drets. 

b) Acreditar suficientment el coneixement de qualsevol de les llengües oficials de la 

Comunitat Autònoma de Catalunya. 

c) No estar subjecte a sanció esportiva disciplinària que l’inhabiliti pel càrrec ni estar sotmès 

a procediments concursals.  

d) No tenir relació laboral amb el Club ni contracte retribuït, ni tenir en explotació cap servei 

del club. 

e) No ostentar cap càrrec directiu en un altre club o entitat que promogui el mateix esport o 

que desenvolupi activitats iguals o similars a les desenvolupades pel club.  

 

ARTICLE 37è.-Inici del procés electoral:Inici del procés electoral:Inici del procés electoral:Inici del procés electoral:  

La junta directiva és l’òrgan competent per a convocar les eleccions. 

Per procedir a l’elecció de la Junta Directiva del Club, serà necessari un acord de la Junta Directiva o 

comissió gestora en els casos expressament previstos en aquests Estatuts, convocada expressament, i quin 

ordre del dia ha de preveure els següents punts: 



a) Aprovar el calendari electoral, incloent-hi la convocatòria d'eleccions, la data en que es portarà a terme 

el sorteig en acte públic entre tots els socis i sòcies de ple dret per a designar els membres de la junta 

electoral i el termini d’exposició del cens electoral i de presentació de reclamacions a efectes d’esmena 

del cens electoral a comptar des de la constitució de la junta electoral. 

b) Presentació i proclamació de candidatures. 

c) Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia de la convocatòria de les 

eleccions i el dia de la realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60. 

 

La convocatòria de les eleccions, per fi natural del mandat, s’ha de fer dins els darrers sis mesos de la seva 

vigència i sempre a l’avançada, per tal que l’elecció es faci abans del final del mandat. Es farà pública 

mitjançant l’anunci en un diari provincial d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat o per 

tramesa directa als socis  i en el propi tauler d’anuncis del club. Igualment s’ha de comunicar a la federació 

catalana de l’activitat esportiva principal de l’entitat. 

La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar, com a mínim,  d’aquests punts: nombre de llocs que 

ha de proveir, càrrecs,  condicions per ser elector i candidat, terminis d’exposició del cens electoral i 

reclamacions, així com per la presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del 

col·legi electoral, forma d’acreditació de l’ elector, i dia i lloc del sorteig públic per a la designació dels 

components de la Junta Electoral. 

La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva. L’acte de les votacions pot fer-se coincidir amb 

una assemblea general o bé realitzar-se independentment. 

 

ARTICLE 38è.-La Junta Electoral:La Junta Electoral:La Junta Electoral:La Junta Electoral:    

La Junta Electoral estarà integrada per un nombre de tres membres i s’han de designar un nombre igual de 

suplents. Seran designats per sorteig en acte públic entre tots els socis i sòcies de ple dret. 

Constitueix una obligació de tot soci complir amb els càrrecs pels quals ha estat nomenat en període 

electoral. La Junta Electoral igualment farà de mesa electoral, i per tant, assumirà les funcions pròpies i les 

de mesa electoral. El Secretari de la Junta Electoral, a banda dels tres membres designats, serà el de la Junta 

Directiva del club, que tindrà veu però no vot, i  aixecarà acta de les reunions i acords que prengui la Junta 

Electoral amb el vist-i-plau  del President. En cas  que el Secretari es presentés com a candidat, farà les seves 

funcions un dels tres membres designats.  

Dins dels dos dies següents de la seva designació, es publicarà el seu nomenament al tauler d'anuncis del 

club i els components de la Junta Electoral prendran possessió del càrrec i la constituiran formalment 

elegint, entre ells, el President. Ha d’actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el 

que ho sigui del club. La Junta Electoral adoptarà els seus acords per majoria i de les seves reunions se 

n’aixecarà l’acta corresponent.  

Correspon a la Junta Electoral conèixer i resoldre les reclamacions durant el procés, la dimissió i refús de les 

candidatures i la seva proclamació; decidir incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que 

presentin els socis candidats i publicar i comunicar els resultats. 



Les reclamacions davant de la Junta Electoral es faran en un termini màxim de 3 dies després d’haver-se 

produït el fet objecte d'impugnació i la resolució de la Junta, que serà executiva, s’haurà de dictar en els tres 

dies següents. 

Contra els acords de la Junta Electoral, es pot interposar recurs davant el Comitè d'Apel·lació de la federació 

catalana corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat en el termini de 3 dies, següents a la 

notificació de l’acord impugnat o al d’aquell que s’entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no 

s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert. 

 

ARTICLE  39è.-El cens electoral:El cens electoral:El cens electoral:El cens electoral:  

Des del dia següent al de la constitució de la Junta Electoral s’han d’ exposar o tenir a disposició dels socis 

en el domicili del club, en el temps que s’indiqui a la convocatòria que no podrà ser inferior a 5 dies naturals 

ni superior a 10, les llistes dels socis que tinguin dret a ser electors, d’acord amb l'estatut del club. Les llistes 

hauran de permetre la identificació dels socis constant-hi el nom i dos cognoms, el número de soci,  i la data 

d’ ingrés al club. Tots els socis podran consultar el cens electoral en el període d’exposició de les llistes. Les 

reclamacions a efectes d’esmena s’hauran de dirigir a la Junta Electoral en el termini que s’estableixi a la 

convocatòria. 

 

ARTICLE 40è.-Presentació de candidatures:Presentació de candidatures:Presentació de candidatures:Presentació de candidatures:  

Des del dia següent de l’aprovació del cens definitiu per part de la Junta Electoral, i durant un període no 

inferior a 7 dies ni superior a 15, es poden presentar candidatures a membres de la Junta Directiva, dirigides 

a la Junta Electoral, que han d’anar signades pels candidats com  a prova de la seva acceptació i 

acompanyades d’una fotocòpia del D.N.I. Les candidatures, que han de ser tancades, s’han de presentar per 

escrit amb el nom i cognoms complerts i número d’associat dels socis candidats, encapçalats per qui aspiri 

al càrrec de president. Les candidatures han d’ incloure, com a mínim, un nombre de 10 candidats, que és el 

mínim  dels llocs per cobrir els càrrecs obligatoris estipulats a l’art. 24 dels estatuts, fins un màxim de 18,  

més tres suplents. L’anunci del començament del termini de presentació de candidatures es publicarà en el 

tauler d’anuncis del club i en un diari provincial d’àmplia difusió. 

 

ARTICLE 41è.-Proclamació de candidatures:Proclamació de candidatures:Proclamació de candidatures:Proclamació de candidatures:    

Per proclamar una candidatura es precisa una proposta signada per un nombre de socis que tinguin la 

condició d’electors i d’elegibles, que sumin, com a mínim, el 10% dels socis electors i elegibles del cens 

electoral de l’entitat. Cap soci no podrà proposar més d’una candidatura, i si això passés, la signatura es 

tindrà per no posada a totes les propostes que hi consti. 

La Junta Electoral, en el termini de tres dies a partir del següent de la finalització per la presentació de 

candidatures, haurà de resoldre per escrit raonat, la proclamació de les candidatures vàlidament 

presentades i les que, en el seu cas, no siguin vàlides. Una vegada proclamada, en el seu cas, la validesa de 

les candidatures presentades els lliurarà una còpia del cens electoral dels socis amb dret a vot, aprovat per 

la Junta Electoral, incloent-hi el domicili que consta en el club d´aquests socis,  amb els únics fins propis de 



la candidatura i sense que es pugui fer servir per cap altre fi aliè a la campanya electoral derivada de les 

eleccions al club. 

Tots els membres de la candidatura respondran conjunta i solidàriament del bon ús dels cens electoral de 

conformitat a la llei de protecció de dades i legislació vigent a cada moment.  

La realització de les eleccions no podrà fer-se abans dels 7 dies següents a la proclamació de les 

candidatures , i en un termini màxim de 60 dies. 

Si només es presentés o fos vàlida una única candidatura, la Junta Electoral procedirà directament a la 

proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta Directiva. 

Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho ha de 

comunicar a la Junta Directiva o a la comissió gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un 

termini màxim de tres mesos. 

 

ARTICLE 42è.-Votació:Votació:Votació:Votació:    

Els socis hauran d´ emetre el vot personalment el dia de la jornada electoral dins de l’horari establert per la 

Junta Electoral, en el domicili del club i haurà d’acreditar la personalitat de l’elector mitjançant un dels 

següents documents:  

a) Document Nacional d’Identitat. 

b) Passaport. 

 

ARTICLE 43è.-Resultat de les eleccions i presa de possessió:Resultat de les eleccions i presa de possessió:Resultat de les eleccions i presa de possessió:Resultat de les eleccions i presa de possessió:    

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora es comunicarà, mitjançant certificació, en els 3 dies 

següents a la Junta Directiva i al Registre d’Entitats Esportives i, si s’escau, a les Federacions Catalanes a les 

quals el Club estigui afiliat. 

Els candidats elegits prendran possessió del seu càrrec en el moment de cessar els candidats que 

substitueixin o, immediatament, en el cas que aquests últims, per qualsevol causa, haguessin ja cessat o 

produït baixa en la Junta Directiva o en el Club. 

 

ARTICLE 44è.-Vot de censVot de censVot de censVot de censura: ura: ura: ura:     

I.- Per poder sol·licitar un vot de censura contra el President del Club, la totalitat de la Junta o qualsevol 

dels seus membres, caldrà que es demani per escrit i que sigui sol·licitat per la majoria dels socis de la 

mateixa Junta o, com a mínim pel 15% dels membre de l’assemblea. 

 

II.- Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura, es constituirà, en els 10 dies següents, una mesa de 5 

persones, formada per dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers socis 

signants de la sol·licitud i per un delegat de la Federació Catalana de l'Esport principal, que serà el President, 

en el cas que el Club estigui federat.  

 

III.- Un cop aprovada la idoneïtat de la sol·licitud dels requisits senyalats en el primer punt, la Junta 

Directiva ha de convocar l'acte de la votació quan s'hagi de celebrar en un termini no inferior a 10 dies ni 



superior a 20. La convocatòria haurà d'ajustar-se a les condicions dels estatuts per les convocatòries 

d'assemblees. 

 

IV.- El vot de censura s’haurà d’aprovar en assemblea general que precisarà per la seva constitució un mínim 

del 20% del total de membres de ple dret del club. El vot de censura només podrà acordar-se per votació 

directe i presencial favorable de 2/3 dels membres que hagin exercit el dret a vot. 

 

V.- Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva, i/o els membres a qui correspongui, 

cessaran automàticament, i s'aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants corresponents, segons el 

que preveuen els articles 29 a 31 d’ aquests estatuts. 

 

CAPITOL VICAPITOL VICAPITOL VICAPITOL VI    

DEL RÈGIM ECONÒMIC DEL CLUBDEL RÈGIM ECONÒMIC DEL CLUBDEL RÈGIM ECONÒMIC DEL CLUBDEL RÈGIM ECONÒMIC DEL CLUB    

    

ARTICLE.- 45è.-Règim Règim Règim Règim patrimonial i patrimonial i patrimonial i patrimonial i econòmic:econòmic:econòmic:econòmic:    

I.- El Club se sotmet a un règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb els principis de les entitats no 

lucratives, amb les limitacions legals que correspongui. L'objectiu principal del destí dels béns de què es 

disposa és el foment  i la pràctica esportiva de l’entitat i les possibles rendes, un cop cobertes les obligacions 

pròpies, s’hauran d'aplicar al desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap moment es 

puguin repartir els beneficis entre els seus associats i directius. 

El Club podrà, directa o indirectament, promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i 

instal·lacions esportives de tota mena, sempre que els seus rendiments econòmics reverteixin en les 

finalitats definides en els presents Estatuts. 

 

II.-L’assemblea general només pot autoritzar a la Junta Directiva l’adquisició, el gravàmens i l’alienació de 

béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 

20% del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 2/3 

parts dels assistents a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per 

parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de l’entitat. 

L’emissió de títols transmissibles representatius de deute o l’alienació o el gravamen de béns immobles el 

valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d’ingressos aprovats per l’exercici s’han de tractar en 

assemblea general i ha de ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents. 

Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantia superior al 50% del pressupost anual, i també en el 

supòsit d’emissió de títols de deute, és preceptiu el informe favorable de la Secretaria General de l’Esport.  

 

III.- La gestió econòmica del Club haurà de ser professionalitzada, sota el control de la Junta Directiva. 

 

IV.- La Junta Directiva té facultats de disposició econòmica de l'entitat, amb el límit del total de les despeses 

previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima d'un 20%. En cas que convingui superar 



aquesta quantia s'estableix com preceptiva la convocatòria d'una assemblea general, perquè s'autoritzi el 

pressupost complementari.  

 

V.- El producte obtingut per l'alienació de les instal·lacions esportives i dels terrenys on es troben, s'ha 

d'invertir íntegrament en l'adquisició, la construcció i la millora dels béns de la mateixa aplicació, segons els 

objectius esportius de l'entitat, exceptuant  si hi ha un informe favorable de la Secretaria General de 

l'Esport. 

 

CAPITOL VIICAPITOL VIICAPITOL VIICAPITOL VII    

DEL RÈGIM DOCUMENTAL DEL CLUB: DEL RÈGIM DOCUMENTAL DEL CLUB: DEL RÈGIM DOCUMENTAL DEL CLUB: DEL RÈGIM DOCUMENTAL DEL CLUB:     

    

ART. 46è.-Els Llibres de Els Llibres de Els Llibres de Els Llibres de l’Associaciól’Associaciól’Associaciól’Associació::::  

El Règim Documental de la Societat constarà dels següents llibres: d'Associats, d'Actes, un per la Junta 

Directiva i un altre per l'Assemblea de Socis; un llibre de Registre del Patrimoni i un altre d'ingressos i 

pagaments, a banda d’efectuar el balanç i altres actuacions previstes en la normativa vigent. 

 

ART. 47è.-ElElElEl    Llibre registre de socis:Llibre registre de socis:Llibre registre de socis:Llibre registre de socis:  

Al llibre de Registre d’Associats, hi hauran de constar els noms i cognoms dels Socis, el núm. del Document 

Nacional d'Identitat (DNI), la professió i, si així procedeix, els càrrecs de representació, govern i 

administració de l'Associació. També s'especificaran les dates d'altes i baixes i les de presa de possessió i 

cessament dels càrrecs al·ludits. 

 

ART. 48è.-Els Llibres Els Llibres Els Llibres Els Llibres d’actesd’actesd’actesd’actes:::: 

Als llibres d'Actes, s’hi consignaran les reunions que celebri l'Assemblea General i la Junta directiva, 

exposant la data, assistents, assumptes tractats i acords adoptats. Les Actes seran signades sempre pel 

President  i el Secretari. 

 

ART. 49è.-Els Llibres de Patrimoni:Els Llibres de Patrimoni:Els Llibres de Patrimoni:Els Llibres de Patrimoni:    

Als llibres de Patrimoni hi figuraran tant el patrimoni com els drets i obligacions del club; al Llibre 

d'Ingressos i Despeses, ingressos i despeses del club dels que caldrà precisar-ne la procedència i la inversió o 

destí d’aquells. 

 

ARTICLE 50è.-DiligenciamentDiligenciamentDiligenciamentDiligenciament    de llibres:de llibres:de llibres:de llibres:    

Els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat s’han de diligenciar davant els organismes 

administratius corresponents, davant la federació catalana de l’esport principal de l’entitat o per diligència 

notarial. 

 

 

 



CAPITOL VIIICAPITOL VIIICAPITOL VIIICAPITOL VIII    

DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CLUB:DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CLUB:DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CLUB:DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DISSOLUCIÓ DEL CLUB:    

 

ARTICLE 51è.-Reforma Reforma Reforma Reforma dels Estatuts i supòsits de fusió, absorció o dissolució:dels Estatuts i supòsits de fusió, absorció o dissolució:dels Estatuts i supòsits de fusió, absorció o dissolució:dels Estatuts i supòsits de fusió, absorció o dissolució:    

Els estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l'Assemblea General, convocada a tal efecte, 

mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents. 

L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres associacions o clubs i per les 

altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent. 

L’extinció del Club per qualsevol d’aquestes causes comporta la cancel·lació, d’ofici o a instància de part, de 

la seva inscripció en el Registre d’Entitats Esportives. 

L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria dels 

dos terços dels socis assistents a l’assemblea general convocada a l’efecte. 

Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per l’acord adoptat en assemblea general convocada a l’efecte per 

una majoria de 2/3 parts dels socis assistents, i sempre que representin la majoria del total dels socis amb 

dret a vot.   

 

ARTICLE 52è.-Dissolució del Club:Dissolució del Club:Dissolució del Club:Dissolució del Club:    

Dissolt el Club Nàutic l'Escala, liquidades totes les seves obligacions i el fons de reversió, si s'escau,  el 

romanent del seu patrimoni, si n'hi hagués, es destinarà en la forma acordada per l'Assemblea General 

Extraordinària, que haurà de revertir-los a la col·lectivitat on radica, d'acord amb els seus estatuts. 

Si la dissolució es produeix per una altra causa i l'Assemblea General Extraordinària, o en el seu defecte, la 

Junta Directiva no haguessin disposat el repartiment del patrimoni, aquest es farà d'acord amb el que 

decideixi l'Administració Esportiva de la Generalitat de Catalunya. 

    

CAPITOL IXCAPITOL IXCAPITOL IXCAPITOL IX    

IGUALTAT HOMES I DONESIGUALTAT HOMES I DONESIGUALTAT HOMES I DONESIGUALTAT HOMES I DONES::::    

ARTICLE 53è.- Igualtat en el funcionament i organització del Club.: 

 

El Club, tant en la seva organització com en el seu funcionament, procurarà respectar plenament el principi 

d’igualtat, mitjançant la integració de la perspectiva de gènere i l’articulació de mesures o plans d’igualtat 

orientats a aquest objectiu. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIADISPOSICIÓ TRANSITÒRIADISPOSICIÓ TRANSITÒRIADISPOSICIÓ TRANSITÒRIA    

  

PRIMERA.- Tots els membres de l’actual Junta Directiva sorgida de les darreres eleccions continuarà el seu 

mandat fins la finalització total del termini de quatre anys, exceptuant que es plantegés algun dels supòsits 

dels apartats b) i c) de l’article 35 dels presentes estatuts. 

 



SEGONA.- La modificació realitzada de l’article 32 dels estatuts respecte la nova durada del mandat de la 

Junta Directiva no serà d’aplicació a l’actual Junta Directiva, que es regirà pel termini de quatre anys previst 

abans de la modificació. 

DISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINALDISPOSICIÓ FINAL    

 

ÚNICA.- Els presents estatuts entraran en vigor a partir de la seva aprovació per part de l’assemblea general 

de socis, però no seran vàlids fins que no siguin degudament ratificats i inscrits en el Registre d´Entitats 

Esportives. 

 


