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f STATI.,I 'TS D'ENTITAT ESPORTIVA

CAPíTOL PRTMER: DISPOSICIONS GENERALS

#ilftl {o ¿¿¿rnr )z (¿ IZU¿¡ >'e¡/Hare¿lge| és una entirat privada consrih¡ida en dau
zrÑfisiques,.ambpersonalitatju¡ídicaprdPiaicapacitatd'obrar,qu2lécomaobjectiu

"If"'"*'"1d"*'*l ',p'"entilapricticacontinuadadel'activitatñsicaiesportivasensefinalitatdelucre.t 'activitat esportiva princip¿l de I'eñitat és de car¿cter federat'

(0

Art ic le2 - . - -n -n-¿ ¡A¿
Et ctomiciii sociat s'esrableix a la tocali ar de ft'k('#6¿¿€&* ,

, "t^. l/N , @r.614+lglqt , sP o f z?.L
En cas de variació ed comunicari at Registre d'entitam esportives de la Secretaria General de I'Esport'

tar+,t¡f (Aé€Vl (carfer

Ar¡¡cle 3. -
3rü\r: brrnn, U 

"rrr¿At 
b,Ah^ ré com a principal modalirar o disciptina

esporriva Ia de éA44 _ i s'afiliari a la Federació Caralana de €4 94

"iür: 

j)-offiorU eA* inclou t¿mbé les modalirars o disciplines

esportives de -.- - -
,c Lt ur""r" tu;io*r"n t"" 

""""io* ""JóifrGJEñ""p*"na'Eo "i 
supdsit de pricüc¿ federada d'aquestes mod¿Iit¿ts o disciplines,

s,afiliará a les federacions catalanes corresponents, la qual cosa haurl de comunicar-se al Registre d'entitats esportives'

t¿ junta directiva podr¡ acordar la c¡eació de noves seccions p€r a la pr¡ctica d'altres modatiats o discipünes esportives' Tal decisió sere

ratificada per I'assembls general de I'entit¿t i comunicáda al RegisÍe d'eúitats esportives.

I 'encita¡

Article 4
Sens perjudici que la seu social i

les ac¡ivitats ñsiques i esportives
l'¿mbit principal d'actuació radiquin a €tfuR4'€&/¿'44

no queden subjectes a un embit territorial determinat'

Arricle 5
El funcionament de l,entiBt efportiva es regeix per principis democrüics i representatius, i la sobirania plena resideix en I'assemble¿

L ral.

I-'entitar es regeix per la Llei t/1988 de l'espon de caialunya, per altres disposicions que la despleguin' pel Decret 145/1991' de 17 de

¡unf i p"r O"ét eil1995, de 24 de mar9. n"'reg"ix, t"-bé, iels seus e¡tah¡ts i pels rega¡nents de desPleganent aprovats per I'Assemblea

General. Subsidiáriament, són d,aplicaió les nJrmes reguha-ores de la federació cahlana a la quat esa afiliada per Ia modalitat o disciplina

principal.

crrÍrou sEcoN3 DEI,S soc$

Article 6
Són socis dc I'entitat les persones

la iunt¿ directiva. Els socis podran

l. Són socis numeraris totes lei persones majors d'edai que s¡tisfacin la quota social establerm'

Seran socis d,honor, aquelles p"rron"" 
" 

qui l'"rr"ablea generat confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferéncia en els

actes oficials de I'entitat.
Els menors de divuit anys seran qualifcats com a socis aspirants i tindfan drel a l'ús de les instal.lacions socials m.itjangant la quota

que fixi I'assemblea general i passaran autom¿ticament a ser socis numeraris en complir la majoria d'edai.

La junr¿ directiva pot proposar la creació d'alrres tipus de socis, I'aprovació dels quals, i les condicions per les quats s'hagin de regir'

fÍsiques que havent sol.licitát I'admissió mitjangant el procediment estarutari han estat acce'pt¿des per

ser de les classes següents: numeraris, d'honor i aspirants.

fvUf'¡. tNS.
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e()rrespond.¡ a la decrsló de l 'assemblea general. I
L expedienr tl ingrés d'un socr consisrirá básicamenr en un esc¡it de sol.l icirud, amb les dades personals del soci.

En cal d'incomplimenr de ies obiigacions de soci es podr¡ acordar an]b car¿cter temporal, la suspensió de la condició de suci. Ia

qual cosa calur¡ que sigui norificada al soci afnb especificació dels recursos conra aquesn decisió'

L¿ condició de soci será recuperada quan quedin restablerrcs les condicions incomplertes.
L¡ condició de soci es perd:
a) Per volurtat própia comunicada formalrnent per escrit a lajunt¿ direcliva.
b) Per acord de la junra directiva basar en faltes de c¿r¿cter molt greu, amb audi¿ncia pr¿via a I'inteÍessat i la cor¡esponen!

. incoaciód'expedientdisciplineri.
Els socis numeraris lenen els dre6 següents:
a) Participar amb veu i vot a I'assemblea general.
h) Ser electors i elegibtes per als cárrecs dels órgans de goverr, de I'entit¿t.
c) Participar i gaudir de les activ¡tats esportives, recreatives i culturals organitzades per I'entitat.

Són obligacions dels socis numera¡is:
a) Aboriar les quotes d'entrada, periódiques, derrames o qu¡lsevol ¿ltra que esabteixin els drgans de represent¿ció o de govern

b) Complir els estatuts de I'endrat, els reglaments interos i els acords dels órgans de fepresent¿ció o de gbvern adoptats vilidament

en I'embit de les seves compet¿ncies,
c) Contribuir al compliment de les activitats de I'entit¿t, tant esrorúves com de participació en els drgans directius, consultius,

o de govern, quan escaigui.
-d) 

Facilinr un domicili Der al lliurament de les comunic¿cions de I'entiat i notiÉ:ar els canvis d'aquesta adrefa.

cApíToL TERcER: ónclxs DE REpRESENTAcTó, DE GovERN r n'lott'mrnÍm.tctó

Araicle 7
l. Els drgans de representació, govern i administració se¡an:

a) L'assemblea general
b) Il junta directiva

2. L'assemblea general és I'drgan zuperior de govern del club esportiu, i els seus acords són vinculants per a tots els socis i per a lá

junta direcdva.
3. Iltegren I'assemblea general lots ets socis numeraris majors d'eda¡ que no tinguin suspesa ta condició de 6oci en e[ moment de Ia

convocatória,
L'assemblea general pot ser ordinAria o extraordinaria. És*or-d_irüria I'assembtea que prec€ptivament s'ha de dur a teme un mp a

I'any per conéixer i aprovar, com a mlnim, les riat¿ries segi¡entr: ¡remifia {9 les activitats re¿lit4gt€s, l!9id:c_ió q€.1,:cxercici venqut
iFrerEp<ist per a I'exercicí ecqnómjc següent.
Són extraordinlries totes les altres essemblers que es convoquin en el curs de I'exercici'

5. r-'assemblea general, a més de les compet¿ncie{ esmentades al punt anterior, té competéncia especial en tes mat¿ries següents:

-. 4) Fixació de la quanda de les quotes ordiniries i d'entrad¿, llevat que la modiñc¿ció tingui únicanenl la finátitat de ¡esiablir el

s€u valor, i amb aplicació com a mlxim del perc€natge de variació de l'índex general de Preus al co¡sum (IPC), des de

I'última modiñcació.
b) Ebt¿bliment de quoaes extraordinAries o deÚames.
c) Adquisició, venda o gravamen dets béns mobles o immobles de I'entitat el valor dels quals excedeixi del20% óel pressuPost

anual de I'exercici.
d) R¿gim disciplinari.
e) Propostes que la junta directiva acordi sotrnere a I'assemblea.

t) propostes que els socis vu¡guin presentar a I'assemble3, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numera¡is de I'entitat.

g) Modificació dels eshtuts.
h) Proposm de fusió o segregació de I'entit¿t.
i) Dissolució de l 'éndtat.

Aricl€ 8
I . [¡ convoca:dria de les assemblees s'ha de fer per acord de la junta directiva, a instáncia prdpia o a petició dels socis. En aquest últim

supdsit, sempre que el tema proposa! per a la seva deliberació no es refe¡eixi a una qüestió j.r tractada i resolta pel propi drgan

assenlhleari en els últims sis mesos anteriors a la data de Ia sol.liciM, es tindr¿. I'obligació de convocarJa si ho demanen un mírum

d'un l()% dels socis numeraris. Des del dia que la junra direc va rebi la sol.l icirud en forma dels socis fins a la convocalória de

I'assembl no poden passar més de 30 dies'

5.

6.

Q)



L Lc. asscmblees generals restar¡¡¡r r¿il id¿rnent consti luides en primera convocatdria quan hi concotrin la meitat dels se¡s nlemhres.

i eu segola convocatüria ¿rmb inCepend¿ncia de¡ non]ore d'assisten¡s. Entre la prime¡a i la segona convocaidlia han de trarLjcótrer

:l() rni¡ruts.
L Els acords s'han de prendre per majoria dels presents en el momenr de la voració. excepte en aquelles mal¿ries en qu¿ s'hagi Prevrst

una ma¡oria qualificada.
,1. L'assemblea general seri presidida per una mesa integrada pel president i els altre$ components de la junta dircctiva, i acruari com

a secreEri qu¡ ho sigui de I 'entitat.

Article 9
L La junm directiva és i'drgan de govern de I'endtat que té la funció de promoure, dirigir i execumr les seves activiiats esportivcs.

com també gestionar-ne el funciom¡nent.
2. La junt2 direcriva esti formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni superior a -vint-i-un. Fo¡maran part de la junla

drrectiva un president, un vice-president, un secretari, un tresorer i els vocals que calguin, que hauran de rcunir com a minim els

requisirs següents: ser majors d'edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la convocatdria'
3. Correspon al president: la representació leg¿t de I'entitat, i al vice-president substituir el president en cas d'abséncia, vácant o

mataltia.
4. EI resorer és el dipositari de I'entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar els pagamenrs i portar els llibres de comptabilitat,

sens perjudici de les compet¿ncies que puguin correspondre al president i al sccretari de I'entitat. Ha de formalitzar dutant €l primer

mes de cada any, el balang dá situació i els comptes d'ingressos i de despeses, que s'han de posar en coneixement de tots els socis.

5. EI secrct¿ri ha d'encaffegar-se de I'arxiu de Ia docunentació, de redacta¡ els documenE que afectin la ma¡xa adn nist¡a¡iva de

I'associacio esportiva ¡ port¿r el llibre de registre d'associats i el llibre d'¿ctes.
6. l-'adscripció dels c¿rrecs de junta directiva, llevat el de president, s'ha de fer entre els socis que integren la juna, deixant-ho a la

decisió del president.
7. fu competéncia de ¡a junta directiva: I'admissió, susperuió o p¿rdua de la ql¡alitat de soci; Ia convoc¿tória de les assemblees, la

coovocatdria d'eleccior¡s per proveir els c¿rrecs de la junta di¡ectiva; la presentació a I'assemblea general de I'informe o la memor¡a

sobre les activitas de I'entitat, de Ia liquidació de I'exercici econdmic amb el balang i el compte de result¿ts, i el pressupos¡ i la

programació per a I'exercici següent.
8. L'elecció dels membres de lajunta directiva s'ha de realitzar per un període de 4 anys, Tots els cárrecs directius són reelegibles sense

limitació temporal i les ¡enovacions són tot¿ls.
Els membres de la junta direcúva són responsables de la seva actuació davant I'assembla general.

En cap cas poden ¡er¡ir compensació econdmica.
I.a junia ha dc ser convocada pel seu president, a iniciativa prdpia o a petició d'un terg dels seus membres, i com a mínim s'ha de

realitzar ufül reunió per rimestre. Res¿ar¿ v¿lidanent constituida quan hi siguil presents la meitat dels membres que la componen.

Els acords de la junca directiva s'han d'edopter per majoria simple dels membres presents.

Correspon al sec¡etari d'esterdre acte de les reunions de la junta directiva.

Qualsevol memb¡e de la junta directiva pot exigú que quedi reflectit ¿ I'ecb el vot en contra que puguin emerre contra un acord i

la seva explicació de vot, de forma succ¡nta.

Article l0
Contra els acords presos pels drgans de represeliació, govern i administració, llevat els de maté¡ia discipliniria relatius a la aonducta

esportiva, es pot interpos¿rr recurs davant I'autorirat judicial en el termini de quaranta dies següents a la data de Ia seva adopció.

CAPíTOL QI-IART: PROCEDIMENT ELECTORAL

Article I I
Els membres de la junta directiva s'ha[ de proveir mitjangant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els seus socis arnb drel a vot.

Article 12
Són electors i etegibles els socis ngmeraris amb les condicions següents: ser majors d'edat i no Énir suspesa la condició de soci en el

nlonlent de la convocardria o en el temDs de presentació de les candidatures.

Artic¡e IJ
El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:
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Crrn\ tJc¿rtür i¿i  de les eleccions i  const i tució de la lunta electoral ,  i  aprovació del  cens

Presentaci t i  r  prr lc lanlació de candidatures.
Rc¿l l i tzacro de l 'e lecció,  I 'escrutrru i  la proclarnació dels guanyadors.  Entre el  d ia de

real i tzació ha de transcórrer un mínim de 30 dies hábi ls i  un máxim de 60.

de les elcccions r  e l  dta de l¿. ,

Article 14
La convoca¡dria d'eleccions corresporl a la junta directiva, L'acre de les votacions pot fer-se coi .:idir amb una assemblea general o bé
realiüar-se indeDendentment,

An¡cle 15
La convocatdria d'eleccions pei fi¡¡,alització narural del mandat ha de fer-se dins els darrers 6 mesos de vig¿nci¿ i sempre amb I'antelació
necessária perqu¿ I'elecció es faci abans que es clogui el mandat.

Article 16
lr' 'nt¿ direcriva ha de fer públic¿ Ia convocatdria d'eleccions mitjangant I'anunci en un di¿ri d'¿¡nplia difusió ur la localitat del domicili
de , ¿ntitat, o per tramesa directa als socis, i, en tor cas, s'ha de fer pública al taule¡ d'anüncis de I'enritat. Igualnent, s'ha de comunicar
a la f'edcració cata¡ana de I'activitat esportiva principal de I'entitat.

Article 17
I¿ convocatdria que anuncii les eleccions ha d'info¡mar almenys del següent: nombre de llocs que cal proveir, cárrecs, mndicions per ser
e¡ector i candidat, dia i lloc del sorteig per a la designació de¡s components de [a junta electoral, terminis d'exposició del cens elecloral
i reclamacions, rerinini per a Ia presentació de candida res, dia i ltoc de les eleccions i temps d'obertur. del col.legi electoral, i forma
d'acredit¿ció d'electors.

Aficle lt
l,a junra electora¡ designada ha d'esfar integrada per un nombre de 3 membres i un nombre igual de suplents.

Art¡cl€ 19
Dins els dos dies següenis a l¿ seva designació, els components de la junta electoral han de prendre possessió del c¿rrec i co¡stituir-la
fbrmalnent, i elegir-ne el president, Ha d'actuar com a secretari de la junt¿ electoral, amb veu perd sense vot, el que ho sigui del club.

Arucle 20
Correspon a la juna electoral: con¿ixe¡ i ¡esold¡e les reclamacions durant el procés, I'admissió i el refus de les candidatures i proclarnar-
les, decidir incidents i, en gerieral, conéixe¡ i resoldrc les reclamacions que presentin e¡s socis o candidats, i publicar i ccmunicar els
resuttats.

Aficle 21
Les reclamacions davant la junta e¡ectoral s'han de fer en un Ermini máxim de 3 dies, després que s'hagi produit el fet objecte
d'impugnació. t¿ resolució d€ la junta, que será executiva, s'ha de dictat dins els 3 dies segt¡ents.

Corrrra els a(ords de la junB electoral, pJt interposar-se recurs davant el comité d'apel.lació de la fede¡ació catalana corresponent a
l 'acrivitar esportiva principal de I 'entitat, en el termini de 3 dies següents a la data de publicació de I 'acord impugnat.

Article 22
Les candidatures han d'incloure el noni dels socis candidats, encapqalades pel candidat a president.

Artic¡e 23
Si es presena o tbs velida només una única candidarura, la junta elec¿oral procedir¿ direcgment a la proclamació dels seus componenLs
cr)nr a elegits per a la junta directiva.



i r  .  
,  

:  
. . ,  : .  . ¡ . : , r  . ,

.  
-  . . , - . .  . i . ,  .  . .  - . ,*¡¡ , .1

l r t ic le lJ -  -  - . . .  , . . . . - : .  * . :  - :  ' . ' l ¡  .  -  - .1

sj n,) cs Drese¡[a cap candidatura o no és ri l ida_cap de les presenLades, la junta electoral ho ha de comu¡lic¿r a Ia junta direc¡iva o l¡

üornissr(i gestora. órgan que ha de convocar noves eleccior¡s en un termini máxim de tres mesos.

Article 25
L'acta de proclamació de la candidatJra guanyadora I'ha de comunicar ¡a jun|a electoral mitjangant certificacíó, dins els 3 dies següen$,
a la junta direcriva, 

"; 
Regisr¡e d'enrirats esportives i a les federacions esporrives catalanes a qué estigui afiliada I'eniitat.

Arr¡cle 26
Els candidars elegirs han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció, se¡se que aquesta circumstincia modiñqui
I'acabamenr del manda¡ na ral previst en aquests est¿tuts ni el comencament del nou mandat.

Article 27
El cess¿men¡ de components de la junta directiva es produeix, si és el cas, per les causes següents;

l. Acabameni del mandat natu¡al pel qual van ser elegirs.
l. P¿rdua de la condició de soci de l'entitát.
3. P¿rdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
4. MorI o incapacit¿t que impedeixi I'exercici del cárrec.
5. Decisió discipliniria que I'inhabiliti per ocupar algun c¿ffec dels drgans de govern o representació de I'entitat.
ó. Aprovació.d'un vot de censura.

Art¡cle 2E
l: suspensió del mandat com a membre de la junta direcrrva es produeix per les c¿uses següents:

l. Sol.licirud de I'interessat quan hi concorrin circumstlncies que ho justiñquin i ho aprovi la juna.

2. Suspensió de la condició de soci.
3. Temps.que duri la instrucció d'un expedient discipliDari I un dels seus components, si així ho acorda lajuna directiva.
4. lnh¿bilitació temporal, ¿cordada per decisió disciptirüria.

Article 2t
En cas de suspensió di¡nissió, renrincia o cessament del president, ha d'exercir les seves funcions el vice-president. En c¿s d'abs¿ncia
d'' 'est, I'ha de substituir el membre de la junla arnb més antiguitat com a soci de I'entit¿r.

Article 30
En cas d'exisdr va€nts a ¡a junta directiva perqué no s'ha proveit la toralit¿t dels c¿rrecs a les eleccions o pel c€ssanent o suspensió
d'algun dels seus componenis, sempre que no ¿fecti el cárrec de president, es dur¿ a rerme la provisió ¡iansitdria de vac¿nts, que ha de

recaure sempre sobre socis que tinguin [a consideració d'elegibles per al c¿¡rec a proveir. Aquesf¿ provisió transitória es delega a la decisió
de Ia junta directiva, que haur¿ de ser ratificada en la propera assemblea general que realitzi I'enti¿at.

Els c¿rrecs vac¿nts proveils amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, són transitoris, només pe¡ temps que resti de mandat
al c¿rrec. S'except¡a d'aquestá rrorma el designat per substituir un membre de la junta arib el mandat suspés temporalment, ja que en aquest
supósir el mandat del substitut s'ha de limiiar al temps de suspensió de¡ substituit, que es reincorporará acabada Ia suspensió. Tot aixd,
sense que les provisions transitdries puguin alErar el temps natural de¡ mand¿t dels c¿rrecs previst en aquests estah¡ts.

Article 3l
No obstant el previst en els articles 29 i 30, si la dimissió, ¡enúncia o el cessament dels componen$ de la junta directiva es produeix en

tbnna simultinia i generalitzada, cal corstituir una comissió gestora qu¡rn es doni un dels supdsits següents;

¡) Sempre que les vacans afectin a més del 50% dels components de I'drgan directiu, incloent-hi la del president.

b) Quan les vacants afectin amés del75% dels membtes directius, PerÓ no al presidenr.



er En qurlsc\ol .¡s. sempre 0ue l¡ Junta direcliva resli consfituida per un nornb.e de membres lnf'erior a cinc Persones

L¡ co¡rr¡ssió eesrora té com a tinalit¿t principal convocar eleccions per pfoveir els cárrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en
el termini máxim de 3 mesos des que s'hagi pres possessió dels c¿rrecs.
S exceprua d'aquesra regulació els supósits en els que la dimissió es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se corn a candidat,i
en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva l/3 dels seus components, la junta es manté amb aquests
membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar Ia comissió gestora: en cas cont¡ari, els membres no dimitits més els litulars de
¡a junta electoral es constiruiran en junta provisional fins la finalització de les eleccions.

CAPÍTOL CINQUD: REGTJLACIó DEL VOT DE CENST'RA

Article 32
Perqu¿ es pugui sol.licitar un vot de censura conrra el president de l'en¡ital, la toalitat de lajunu, o qulsevol dels seus membres, cal que
ho denani per escrit motivat Ia majoria dels membres de ¡a junt¿ o, com ¿ mínim, el 20% dels socis de I'endrat.

Article 33
Un cop presentada la sol.li¿iüd de vot de cer¡sura, dins els deu dies següeflts s'ha de constituir una mesa de 5 persones formada per f,
membres ,le la junta directive design¡ts per aquest¿, els dos primers socis signanb de la sol,licitud i un delegat de la federació catalana
co; .)onent a ¡'esport principal de I'entitat, que en será el president.

Arficle J4
Un óop coniprovada I'adequ¿ció de la sol,liciNd per part de la mesa del vot censura als requisits de I'article 32, la junta di¡ectiva h¿ de
convocar I'acte de la voació, que haurá de realitzar-se en un term.ini no infe¡io¡ a l0 dies ni superior a 20 dies. I¿ convocatória s'haur¿
d'ajustar a les coodicions estaR¡t¿ries per a la convocatdria d'assemblees,

Ar¡cle 35
El vot de cer¡sura només el pot acord¿r la majoria dels 2/3 dels socis assistents ¿ I'assemblea convoc¿da a I'efecte, i sempre que en l'acte
de vot¿ció hi participin, com a mínim, ln 2516 del total de membres de ple drel del club.

Article 36
Un cop acordat el vot de c€nsura, el president, la junta directiva o els membres a qui afecti cessarsn auúom¿ticament, i s'aplicará el régim
de provisió transitdria de vacants cofresponent, segons els supdsits previstos en els articles del29 al31.

CAPÍTOL S¡SÉ: RÉGnvf BCONÓMIC I dOCUIGNTAL

Article 37
Régim econlnic

?,

1.- El patrimoni fundacional de I'entitat resta integratper les aportacionsinicials dels socis \nj'afiors, iés de
ptes. lgrxrlment, s'incorporen al patrimoni fundacion¿l els béns immobles següen[s: Clr /

*--8-

5.

L'e itat se sounet a r¿gim de pressupost i parimoni propi, arnb les limitacions legals que corresponguin. L'objectiu principal dels

béos de qu¿ disposa és el foment i la prlctica de les activirats esportives de I'entitai i les possibles ¡endes s'hauran d'aplica¡ a Ia

conservació i el desenvolupament dels seus objectius sócials, seDse que en c¿p moment puguin repartir-se beneñcis entre els seus

assoclats i directius.
It junta directiva té les facult¿ts de disposició econdmica de I'entitat amb el límit del total de despeses previstes en el pressupost

anual, amb una variació m¡xima d'un 20%. En el cas que calgui supera¡ aquesB quaniia s'es€bleix com a preceptivd la convocatdria

d'una assemblea general per tal que autoritzi el pressupost complementari
L'assemblea general només pot autori[ar a Ia junta directiva I'adquisició, el gravamen i I'alierució de béns o acceptar diners cn
cr¿dit o préstec durant I'exercici, frrs aun 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 I'assemblea. No es pot autoritzar I'emissió de rítols de

deu¡e que estiguin garantits per parts alíquotes paúimonials a favor dels socis de I 'entimt.
L'emissió de títols rransmissibles representatius de deute o I'alieMció o el gravament de béns immobles el valor dels quals excedeixi

del Z\cA del pressupost d'ingressos aprovats per a I'exercici s'han de ttactar en assemblga general i ha de ser aprovat per ¡es 2/l

frar$ dels assistents.

Quan es tracri de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del prcssupost anual, i també en el supdsit d'emissió de títols

de deute, és preceptiu I'info¡me favorable de la Sec¡eraria General de I'Esport.

El producre obringut de I'alienació d'instal.lacions esportives i dels terrenys en qué es trobin, ha d'inverti¡ise íntegrament en

J.

^5.

( ) .

7.

6
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es pot dissoldre per I 'acord adoptat
que represe¡rr in la major ia del  totai

en assefrrblea general convocada a I 'ef-ecte
dels socis amb dret  a vot .

per una r , . . r jor ia de 2l¡  parts ders

Article 45

Dissol ta I '
t l issolució

esport ives.

entiut. el romanent del seu patrimoni social, si n'hi
a la Secreraria General de I 'Esport, perqué acordi la
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ha, revert irá a la col. lect ivi t¿t,  i

destinació dels béns per al foment

a tal efecte s'haurá de comunicar aquesta

i descnvolupament.ie les activitats fisico-
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apl icació.  segons els object ius esport ius de I 'ent i rat .  l leviy que hi  hegr

Article lE
R¿e¡nt dqcume tul

l. Integren el régim documental i comptáble:
a) El l l ibre d'actes
b) El llibre de registre de socis
c) Els llibres de comptabilitat
d) Els balangos i comptes de guanys i p¿rdues i la memdria econdmica

2. Els ¡libres d'actes dets órgans de govern i els de comp¿abiliBt s'han de diligenciar daYant els organismes administr¿aius corresponents,

davant la federació catalana de I'esport principal de I'endt¿t o per dilig¿rcia noarial.

c¡pirol sETÉ: Ric[\{ DIsc IPLINARJ

Article ¡9
EI régim disciplinari cspor¡iu s'estén a conéixer les infracci,oru de les regles dejoc o competició, de la conduct¿ esportiva o C, les ¡ormes

de -duca associádva.

Article ¿l{)
[¿ potest¿r disciplinária confereix als seus titul¿rs la possibilit¿t de reprimir o sancionar els socis, esporrisres, t¿cnics i direclius'

Article 4l
L'exercici de le )otestat disciplineria cotrespon:

l. Als jurges o erbitres dur¿nr el desenvolupament d'un joc partit o compelició de caire inle¡n associatiu' [¿s seves decisions són

inapc¡.lables.
2. A la junta directiva.

Article 42
[. Concra els acords disciptinaris adoptais en primer¿ i rinica instincia per la junta directiva, es pot interposar rccurs;

a) Davane et comit¿ d'apel.lació de la federació catalan¿ de I'activitat esportiva principal del clubr qr¡an es tracti de sancions

qualificarles com e greus o molt greus per inftaccions contr¿ la conduct¿ esportiva, en el tennini mlxim de 15 dies hebils

següents a la notiñcació de I'acte impugnat.

b) Davanr I'autoritat judicial, quan es tracd de s¿rnció imposada per inftacció de tes no¡mes de conducta associativa, en el temúni

-' de 40 dies següenb a la notificació de I'acte impugnat.

2. per mitjá de reglameni de r¿gim interior, aprovat per la j.unta directiva i ratificat per I'assemblea general, s'estableix un ¡¿gim

ripificat de sancions, així com els procedimens disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat a¡nb la legalit¿t vigent.

Subsidi¿riament és d'aplicació el r¿gim disciptinari previst en ¡a Llei 8/1988, de I'esport.

CNPÍTO¡- VUTTÉ: REFORMA DET^S ESTATUTS I CAUSES O'NXTNICTó O DISSOLUCIó

Artic¡e 4l
Els esnuts poden ser modificats o reformats per acord de I'assemblea general convocada a I'efecte midanqant votació favorable de les 2/3

parts dels socis assistents,

Article /l4

L,endrar es pot exringir per resolució judicial, pe¡ fusió o absorció en altres associacions o clubs, i per les altres causes ptevistes en

I'ordenament jurÍdic vigent.

L'exrinció del club per qualsevol causa comporia la cancel.lació. d'ofici o a irLst¿.)cia de Part, de la seva inscripció al Regislre d'enlitats

esportives.

L'acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs s'ha d'adoptar, com a mírdm, Per una majoria dels dos tergos dels socis assisÉn$

a I'assemblea seneral convocada a I'efecte.


