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CAPÍTOL PRIMER - NORMES GENERALS  

 

Art. 1r - DENOMINACIÓ I OBJECTE 

El Reial Club Marítim de Barcelona és una associació privada, fundada l'any 1902, 

sota el nom del Real Club de Barcelona per fusió del Real Club de Regatas fundat 

en 1881 i el Real Yatchs Club, canviant-se la denominació el 25 de gener de 1913 

per la de Real Club Marítimo de Barcelona, i el 22 de juny de 1976 per la de Reial 

Club Marítim de Barcelona (RCMB). 

El Reial Club Marítim de Barcelona té per finalitat: Fomentar i facilitar la pràctica 

dels esports nàutics a que es refereix l'article 4art, celebrar competicions 

nàutiques, estimular el progrés de la construcció naval esportiva i la pràctica 

continuada de l'activitat física i esportiva.  

També patrocinar o donar suport a iniciatives relacionades amb el mar, l'esport i la 

cultura sempre que el lucre com a objectiu en sigui exclòs. Donat el seu caràcter 

esportiu i de recreació, l'Entitat podrà organitzar activitats cíviques i culturals, actes 

socials, festes i reunions de caràcter semblant. Les activitats esportives principals 

de l'Entitat seran de caràcter federat. 

 

Art. 2n - PERSONALITAT JURÍDICA 

El Reial Club Marítim de Barcelona és un club esportiu de règim general amb 

personalitat juridical i capacitat d’obrar i d’actuar, constituït per temps indefinit, 

sense ànim de lucre, format per persones físiques. 

El símbol representatiu o escut del RCMB és el següent: 
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Art. 3er - DOMICILI  

El domicili de l'Entitat queda establert en la seu local social, c/ Moll d'Espanya, s/n 

- 08039 Barcelona, amb independència dels locals o instal.lacions que tingui o 

pugui tenir en altres llocs. Es podran rebre notificacions via e-mail a 

club@maritimbarcelona.org. En cas de variació es comunicarà l'esmentada 

variació al Registre d'Entitats Esportives de la Secretaria General de l'Esport o 

entitat competent.  

 

Art. 4rt - ADSCRIPCIÓ 

El Reial Club Marítim de Barcelona té com a principal activitat l'esport de la Vela, 

així com també el del Rem; i els de Motonàutica i Pesca esportiva, i està adscrit a 

les corresponents Federacions. A efectes de normativa general, estarà subjecte a 

la Federació Catalana de Vela, a la Federació Espanyola de Vela i als organismes 

competents. 

La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica 

d'altres modalitats esportives, així com l'adscripció de les seccions esportives a la 

corresponent Federació Catalana. Aquesta decisió serà ratificada per l'Assemblea 

General de l'Entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives.  

 

Art. 5è - ÀMBIT TERRITORIAL  

L'àmbit territorial d'actuació habitual del Club és la ciutat de Barcelona, lloc on té 

ubicades les seves install.lacions si bé les activitats físiques i esportives no 

queden subjectes a un àmbit territorial determinat.  

El Reial Club Marítim de Barcelona mantindrà relacions de correspondència amb 

altres clubs nàutics a fi d'obtenir condicions beneficioses per als socis de  l'Entitat 

en els seus desplaçaments, en règim de reciprocitat i pot, amb aquest objectiu, 

disposar locals i  instal.lacions d'acolliment d'esportistes convidats.  

 

Art. 6è - FUNCIONAMENT INTERN DE L'ENTITAT 

El funcionament de l'entitat esportiva es regeix per principis democràtics i 

representatius, i la sobirania plena resideix en l'Assemblea General. L'entitat es 

regeix per la Llei de l'esport i per les normes reglamentàries vigents en material 

esportiva que la despleguin en cada moment. Es regeix, també ,pels seus estatuts 
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i reglaments interns de desplegament aprovats per l'Assemblea General. 

Subsidiàriament, són d'aplicació les normes reguladores de la Federació Catalana 

a la qual està afiliada per la modalitat principal.  

El català es la llengua pròpia del RCMB i el seu vehicle d'expressió normal. El 

RCMB acollirà la castellana en convivència amb la catalana, respectant la llibertat 

d'expressió en qualsevol de les dues llengües. 

 

 

CAPÍTOL SEGON - ELS SOCIS, ELS SEUS DRETS I LES SEVES 

OBLIGACIONS  

Art. 7è. - CLASSES DE SOCIS I DRETS D’ADMISSIÓ 

Són socis de l'Entitat les persones físiques que havent sol.licitat l'admissió 

mitjançant elprocediment reglamentari, han estat acceptades per la Directiva. El 

Club es reserva el dret d'admissió de socis. El nombre de socis del Reial Club 

Marítim de Barcelona és il.limitat. Malgrat això, la Junta Directiva podrà proposar a 

l'Assemblea General el límit màxim proporcionat a la capacitat de les instal·lacions 

i serveis del Club.  

Els socis podran ésser Numeraris, Numeraris consorts, Honorífics, d'Honor, 

Transeünts, Esportius, Juvenils, i Infantils.  

 

Art. 8è - SOCIS NUMERARIS  

Seran socis numeraris els qui, essent majors de divuit anys, satisfacin les quotes 

d'entrada i periòdiques que s'estableixin amb caràcter general per a tots els 

sol.licitants no inclosos en les condicions específiques establertes per a les altres 

categories.  

Seran socis numeraris consorts, el cònjuge o parella de fet del soci numerari, a 

sol.licitud d'aquest últim i sempre que sigui assumit el pagament de les quotes 

corresponents pel soci sol.licitant, adquirint amb plenitud els drets de soci 

numerari. En cas de causar baixa el soci numerari que el va presentar o 

desentendre's del pagament de les quotes del soci consort, aquest últim perdrà els 

beneficis dels que gaudia.  

El socis numeraris consorts estaran exempts de pagament de quota d'entrada 

gaudint d'una reducció de la quota periòdica. 
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La mateixa exempció serà extensible als fills del soci numerari, però en aquest 

cas, sense reducció de la quota periòdica.  

Els socis numeraris que provinguin de la classe juvenil, mantindran la quota 

periòdica, corresponent al soci juvenil, fins el moment de complir els vint-i-un anys. 

 

Art. 9è - SOCIS JUVENILS I INFANTILS  

Seran socis juvenils aquells que tinguin catorze anys complerts i no haguessin fet 

encara els divuit anys incloent-hi el a partir del següent any natural en que 

compleixin l'esmentada edat.  

Seran socis infantils els menors de catorze anys incloent- hi l´any natural en que 

compleixin l'esmentada edat. Els socis infantils estaran exempts del pagament de 

la quota periòdica corresponent fins els sis anys. 

Les propostes d'ingrés seran presentades pel pare o la mare, tutor o representant 

legal, essent necessari el pagament de la quota d'entrada i periòdiques establerta 

per a cada classe de soci. Havent complert els catorze anys, el soci infantil 

passarà automàticament a la classe de soci juvenil, a partir del següent any 

natural.  

 

Art. 10è - SOCIS ESPORTIUS  

Seran socis esportius els qui es distingeixin en la pràctica activa de qualsevol dels 

esports objecte del Club, competint pel Club, siguin menors de 31 anys, i 

adquireixin aquesta condició a proposta del Delegat corresponent.  

Abonaran la quota que per la seva edat els correspongui, i no pagaran drets 

d'entrada. Podran accedir a les beques i ajuts definits en el Reglament de Règim 

Interior.  

 

Art. 11è - SOCIS TRANSEÜNTS  

Seran socis transeünts, els que per raons de treball i residència no puguinpreveure 

una llarga permanència en el Club, circumstàncies per a la valoració de les quals 

prevaldrà sols el criteri de la Junta Directiva. Satisfaran la quota periòdica 

corresponent per la seva edat, amb exclusió dels drets d'entrada i tot durant un 

màxim d'un any, sols prorrogable a criteri exclusiu de la Junta Directiva.  
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Art. 12è - SOCIS D'HONOR I HONORÍFICS  

Seran socis d'Honor els socis numeraris que hagin complert 50 anys d'associació 

ininterrompuda al Club. 

 

Seran socis Honorífics les persones físiques que, per raó del seu historial o els 

seus serveis al Club, es facin mereixedors, a criteri de la Junta Directiva ratificat 

per l'Assemblea general, de la distinció. Seran també socis Honorífics els 

membres d’honor i membres protectors de la Fundació Marítim 

 

Art. 13è - RÈGIM D'ADMISSIÓ DE SOCIS  

Per ésser admès com a soci, caldrà ser proposat per dos socis numeraris.Per 

amenors d'edat caldrà, a més, l'autorització paterna.La sol.licitud o proposta de 

socis signada pel Secretari, serà exposada al tauler d'anuncis del Club durant 

quinze dies en el transcurs dels quals qualsevol soci podrà formalitzar per escrit a 

la Junta Directiva les observacions que cregui pertinents per a l'admissió del 

sol·licitant. Passat el termini, la Junta Directiva resoldrà sobre l'admissió en la 

primera reunió que es celebri, amb els vots favorables com a mínim, de dos terços 

dels membres presents de la Junta. Pel fet de subscriure la proposta, el candidat 

acceptarà expressament els presents Estatuts, Reglaments I instruccions 

emanades de la Junta de Govern, adoptades vàlidament en l'àmbit de les     seves 

competències i queda obligat a sotmetre-s'hi, en cas d'ésser admès.  

El soci proposat haurà de satisfer, en el moment de sol.licitar la inscripció, la quota 

d'entrada vigent, de la que se li lliurarà rebut provisional i en cas d'ésser-li negada 

l'admissió per la Junta Directiva l'import li serà reemborsat. Els socis transeünts 

hauran de satisfer, en la seva totalitat, l'import del trimestre en curs a la data de la 

proposta. Un cop admès el soci proposat li seran lliurats, junt amb l'escrit 

d'admissió, la credencial o títol de soci i un exemplar dels Estatuts vigents en el 

moment d'ésser admès.  

 

Art. 14è - DRETS DEL SOCIS 

Els socis numeraris tindran els drets que segueixen: 

a) Participar amb veu i vot en les Assemblees Generals, Ordinàries i 

Extraordinàries en les condicions establertes per l'exercici d'aquest dret.  
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b) Ésser electors i elegibles pels òrgans de representació i govern de 'Entitat. 

c) Separar-se lliurement de l'Entitat causant baixa voluntària en les condicions 

establertes l’article 20è. 

d) Gaudir del local i de les seves instal.lacions, així com del seu material esportiu. 

També pot fer-se extensiu el gaudiment de part dels locals i install.lacions als seus 

acompanyants, en les condicions que el reglament intern determini. 

e) Estar assabentat de les activitats del Club, participar-hi i examinar-ne la 

documentació després d'una petició prèvia raonada a la Junta Directiva. 

f) Contribuir als fins específics de l'Entitat.  

g) Expressar lliurement les seves opinions pels procediments fixats en els Estatus i 

Reglaments.  

h) Impugnar els acords de l’assemblea general i de la Junta Directiva i proposar 

l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres, en particular, de la 

Junta Directiva. 

i) Ésser informats de la marxa de l’associació i, en particular, de la identitat dels 

altres associats, nombre d’altes i baixes i de l’estat dels comptes, per a la qual 

cosa poden consultar els llibres de l’associació.  

j) Ésser informats per la Junta Directiva, un cop convocada l’assemblea i amb 

l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre 

informació verbal durant la reunió.  

k) Obtenir un exemplar del Estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si 

n’hi ha. 

Els socis infantils i juvenils menors d'edat, no podran gaudir dels drets assenyalats 

en els precedents apartats a) i b). Els socis transeünts podran gaudir de les 

instal.lacions de l'Entitat així com del material esportiu i participar en tota mena  de 

competicions si bé no tindran veu i vot a les Assemblees ni podran ésser ni 

electors ni elegibles pels organismes de govern del Reial Club Marítim de 

Barcelona.  

Els Socis d'Honor i Honorífics tindran dret a freqüentar el local social i utilitzar les 

seves dependències i el material esportiu del Club i quedaran exempts de 

pagament de cap mena de quota.  

Els socis d'Honor i Honorífics procedents de la categoria de soci Numerari, 

mantindran la totalitat de seus drets de l'antiga categoria en la nova. 
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Art. 15è - OBLIGACIONS DELS SOCIS  

Els socis tindran les obligacions següents: 

a) Abonar les quotes ordinàries per trimestres avançats i les derrames 

extraordinàries que disposi l'Assemblea General dintre dels primers cinc dies de la 

data d'expedició del rebut. També abonaran els serveis que els presti el club. 

b) Contribuir al manteniment i la difusió dels esports i les activitats socials. 

c) Complir en tot el que estableixin els presents Estatus i Reglaments i les 

instruccions emanades de la Junta Directiva adoptades vàlidament dintre de 

l'àmbit de les seves competències.  

d) Acceptar totes les disposicions que dicti l'Assemblea General, la Junta Directiva 

o els membres d'aquesta per al bon govern de l'Entitat.  

e) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions del Club i notificar els 

canvis d'aquesta adreça. S'entendrà en tot cas vàlida als precedents efectes tota 

comunicació realitzada al darrer domicili comunicat pel soci que consti en el Club. 

Les comunicacions també es podran fer per correu electrònic si el soci així ho 

autoritza per escrit. 

f) Observar el respecte, la correcció i la moralitat que tots els socis del Club 

recíprocament es deuen, i també amb el personal al servei del Club. 

g) Fer-se responsable dels desperfectes que pugui causar, tant el soci com els 

seus acompanyants. Si el causant fos un soci transeünt, seran responsables 

solidaris i amb caràcter subsidiari els seus proponents.  

 

Art. 16è - COMUNICACIONS AL CLUB  

Totes les comunicacions que el soci hagi de fer al Club seran sempre per escrit al 

domicili social o via E mail a l’adreça club@maritimbarcelona.org i el Club acusarà 

la recepció, mantindrà informat al soci de les gestions, tràmits o diligències 

necessàries per a donar compliment a la seva petició, i, en el seu dia, resoldrà, 

comunicant-ho per escrit al soci.  

 

Art. 17è - CARÀCTER DELS CÀRRECS OCUPATS PELS SOCIS  

Tots els càrrecs que els socis ocupin en el Club, tindran caràcter honorífic i seran           

gratuïts.  
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Art. 18è - SOCIS PROPIETARIS D’UNA EMBARCACIÓ  

El soci propietari d'una embarcació inscrita en el Reial Club Marítim de Barcelona, 

haurà d'ésser Numerari, i podrà fer ús del gallardet del Club.  

 

Art. 19è - LLIBRE DE REGISTRE 

El Club haurà de portar un llibre de registre de socis per rigurós ordre d'ingrés, que 

inclourà el estatus actualitzat, i assignar a cadascun d’ells el número corresponent.  

 

Art. 20è - BAIXES DE SOCI  

La condició de soci es perd:  

a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva.  

b) Forçosament per acord de la Junta Directiva:  

1- Per falta de pagament de les seves quotes socials corresponents a tres 

mensualitats o qualsevol altre deute contret, d’un import equivalent, amb el club. 

També en el cas d'incompliment d'un acord de regularització de deute pactat amb 

el Club.  

El soci incurs en aquest apartat serà suspès de tots els seus drets de soci. Si a 

partir del requeriment escrit que li serà cursat, deixa passar un altre mes sense 

regularitzar la sevasituació, cancel.lant el deute o obtenint de la Junta Directiva un 

nou ajornament per causa justificada, a criteri d'aquesta, el soci morós causarà 

baixa en el Club, per acord exprés de la Junta Directiva, sense dret a cap 

reclamació i sense que el Club renunciï a reclamar-li les quantitats pendents. 

 2- Per acord de la Junta Directiva, en cas de falta molt greu, com a resultat d‘un 

expedient disciplinari per incompliment de les obligacions consignades en els 

Estatuts, els Reglaments i els acords, i sempre que els motius per aplicar la sanció 

més greu estiguin expressament previstos en les normes disciplinàries que siguin 

d'aplicació a l'Entitat i després d'haver estudiat l'expedient obert i escoltat 

l'interessat.  

Un cop acordada la baixa d'un soci, aquest haurà de retirar del recinte social els 

objectes de la seva propietat, en el termini màxim de 30 dies previ requeriment 

dirigit al darrer domicili facilitat al club. 
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Si no ho fes així, s'entendrà que hi renuncia voluntàriament i el Club podrà 

disposar lliurement d'aquells objectes.  

Quan un soci causi baixa a l'entitat, voluntària o forçosament, no podrà exigir la            

devolució de les quotes pagades i no transcorregudes, llevat del cas de pagament 

annual anticipat, en què es retornarà al soci donat de baixa la quantitat 

corresponent als trimestres no iniciats.  

 

Art. 21è - SUSPENSIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI 

La condició de soci, i dels drets associats quedaran en suspens de forma temporal 

com aconseqüència dels processos esmentats en el article 20è b) 1 i 2, durant el 

temps que duri el procés fins a la resolució de l'expedient. 

La suspensió temporal també podrà ser la conseqüència d'un procés disciplinari, 

en les condicions que els reglaments determinin. 

 

Art. 22è - BAIXA TEMPORAL  

Els socis que s'absentin temporalment de la seva residència, o per causa d'una 

malaltia de llarga durada que li impedeixi gaudir de les activitats del Club, podran 

sol·licitar la baixa temporal pel termini mínim d'un any. Els hi seran respectats els 

drets d'entrada i la Junta podrà concedir el manteniment de l'antiguitat. Si 

sol·liciten el reingrés abans de transcórrer un any hauran d'abonar la quota o 

quotes vençudes i no satisfetes des de la data en que els fou acceptada la baixa.  

També es podrà sol·licitar aquest benefici per altres raons, que podran ser 

considerades, per la Directiva. Tot plegat sotmès a la tramitació documental i a 

criteri de la Junta Directiva, i per un mínim de quatre mesos.  

 

 

CAPÍTOL TERCER - ÒRGANS DE GOVERN DEL REIAL CLUB MARÍTIM DE 

BARCELONA  

Art. 23è - ÒRGANS DEL CLUB 

 Els òrgans de representació, govern i administració del Club seran l'Assemblea 

General de Socis i la Junta Directiva.  
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Art. 24è - L’ASSEMBLEA GENERAL  

L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern del Club i és integrada per tots 

els socis numeraris que no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la 

convocatòria.Els seus acords són vinculants per a tots els socis i per la Junta 

Directiva.  

L'Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària.És ordinària l'Assemblea 

que preceptivament s'ha de celebrar un cop l'any, dintre dels quatre primers 

mesos del any. 

 

Art. 25è - COMPETÈNCIES DE L’ASSAMBLEA   

L’Assemblea General Ordinària es reunirà per conèixer i decidir, com a mínim, 

sobre les matèries següents:  

a) Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de l'última Assemblea celebrada, ja 

sigui ordinària o extraordinària.  

b) Memòria d'activitats, liquidació del pressupost, balanç de l'exercici anterior, 

rendició de comptes i aprovació si és procedent.  

c) Pressupost per a l'exercici següent i si s'escau, sol·licitud de qualsevol mena de 

derrama o de préstec dels socis.  

d) Projectes i propostes de la Junta Directiva.  

e) Lectura, discussió i, si s'escau, aprovació per votació de les propostes per escrit 

pels socis, presentades amb un mínim de vuit dies d'antelació a la celebració de 

l'Assemblea i amb el suport de les signatures d'un nombre de socis que 

representin al menys el 5% dels socis amb dret de vot en el moment de la 

convocatòria. 

f) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern. 

g) Torn de paraules.  

L'Assemblea General, que haurà de ser Extraordinària per tractar punts que 

requereixen d’una majoria qualificada per la seva aprovació, a més a més de les 

competències esmentades en el paràgraf anterior té competència especial en les 

matèries següents:  

a) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d'entrada, llevat que la 

modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació 
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com a màxim del percentatge de variació de l'índex general de preus  al consum 

(IPC), des de l'última modificació.  

b) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.  

c) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l'entitat el valor 

dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l'exercici.  

d) Aprovació dels Reglaments Interns i el règim disciplinari, a proposta de la Junta. 

e) Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l'Assemblea.  

f) Propostes que els socis vulguin presentar a l'Assemblea sempre que tinguin el 

suport del 5% dels socis amb dret a vot de l'entitat en el moment de la 

convocatòria. 

g) Modificació dels estatuts.  

h) Proposta de fusió o segregació de l'entitat.  

i) Dissolució de l'Entitat.  

 

Art. 26è - CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEES GENERALS  

La convocatòria de les assemblees s'ha de fer per acord de la Junta Directiva, a 

instànciapròpia o, si així ho demanen, un mínim d'un 10 % dels numeraris amb 

dret a vot. En aquest darrer supòsit, des del dia de la sol•licitud en forma dels socis 

que la demanin a la seva convocatòria no poden transcórrer més de 30 dies. Les 

assemblees generals restaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria 

quan hi la meitat dels seus membres, en segona convocatòria amb independència 

del nombre d'assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de 

transcórrer 30 minuts.  

L'Assemblea General de socis, tant l'Ordinària com l'Extraordinària, serà 

convocada per mitjà de l'oportú anunci fixat en el tauler d'avisos del Club i de 

tramesa directa, per correu ordinari a l’adreça comunicada dels socis, o per correu 

electrònic, si així fos autoritzat per el soci, amb un mínim de quinze dies 

d'antelació.  

En les convocatòries d'Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries, s'haurà 

d'expressar necessàriament: l'Ordre del Dia, el lloc, la data i l'hora, en primera i en 

segona convocatòria de la seva celebració.  
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Art. 27è - CONSTITUCIÓ DE LA MESA DE LES ASSEMBLEES GENERALS  

La Mesa de les Assemblees serà constituïda per:  

a) El President o un dels Vice-Presidents del Club, pel seu ordre, que exercirà la 

Presidència de l'Assemblea.  

b) Els membres de la Junta Directiva.  

c) Un representant federatiu, si calgués.  

 

Art. 28è - SESSIONS DE LES ASSEMBLEES GENERALS  

Les sessions de les Assemblees, ja siguin Ordinàries o Extraordinàries, 

començaran amb la prèvia comprovació del número i de la identitat dels 

assistents.  

Seguidament, es tractarà dels assumptes especificats en l'Ordre del Dia. En l'acta 

es farà constar la composició de la Mesa, el text dels acords adoptats i el resultat 

numèric de les votacions, si n'hi havia, indicant els vots afirmatius, els negatius i 

les abstencions, i, així mateix, els vots en blanc o nuls si la votació fos secreta. El 

President podrà acordar que les votacions siguin secretes quan, motivadament, 

consideri que el tema a debatre així ho aconsella. Igualment, la votació serà 

secreta quan ho demani el cinc per cent 5% (a tot arreu ho posem amb nombres 

enlloc de lletres) dels socis presents amb dret a vot. El vot serà personal i directe, I 

no es permet el vot delegat. 

Els membres de la Junta Directiva que assisteixin a les Assemblees, tant a les 

Ordinàries com a les Extraordinàries, tindran veu i vot en la totalitat de les 

qüestions que se sotmetin a votació.  

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

excepte en aquelles matèries en què s'hagi previst una majoria qualificada. 

 

Art. 29è - JUNTA DIRECTIVA  

La Junta Directiva és l'òrgan de govern ordinari del Club i té la funció de promoure, 

dirigir i executar les activitats esportives del Club i de gestionar-ne el 

funcionament.  
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Art. 30è - FORMACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA  

La Junta Directiva estarà formada per un nombre de membres no inferior a deu i 

no superior a vint i la seva estructura funcional mínima serà constituïda per:  

Un president, que serà el del Reial Club Marítim de Barcelona, 

Un o dos vicepresidents,  

Un Secretari,  

Comodor, responsable de les activitats esportives, 

Tresorer, responsable de l'àrea Econòmica,  

Vocal responsable de l'Àrea Social, Síndic del Soci. 

Vocal responsable de Recursos Humans. 

Vocal responsable de l'àrea Patrimonial. 

Vocal responsable de Comunicació. 

Un vocal per a cadascuna de les seccions esportives que tinguin activitat rellevant 

al Club. 

En aquesta distribució de funcions no s'exclou que més d'una responsabilitat 

puguin concórrer en la mateixa persona. 

També poden existir vocals en la Junta que no tinguin una àrea de responsabilitat 

específica. 

L’adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva es farà directament en compondre 

les Candidatures.  

Els membres de la Junta Directiva han de reunir, els requisits següents: 

a) Ser major d'edat   

b) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.  

c) Tenir una antiguitat mínima de sis mesos com a soci numerari en la data de la 

convocatòria. 

L'elecció dels membres de la Junta Directiva s'ha de realitzar per un període de 

quatre anys i la renovació serà total. 
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Els càrrecs de la Junta Directiva són honorífics, i són reelegibles, sense limitació 

temporal.  

 

Art. 31è - REPRESENTACIÓ LEGAL DEL CLUB  

Correspon al President la representació legal del Club. En el cas de que no hi sigui 

el President, en cas d'absència o malaltia d'aquest o quan sigui vacant el càrrec de 

President, un dels Vice-Presidents, degudament  legitimat per la Junta Directiva en 

cada cas concret, exercirà la representació legal del Club, actuarà en nom seu i 

tindrà la  responsabilitat legal que correspongui davant de tercers.  

 

Art. 32è - ATRIBUCIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Correspon a la Junta Directiva:  

a) Representar l'entitat en tot moment i davant qualsevol autoritat o jurisdicció. 

b) Complir i fer complir els Estatuts i els Reglaments del Club, així com la resta de 

disposicions que emanin d'aquesta o de l'Assemblea General.  

c) Mantenir l'ordre i la disciplina a l'entitat com a les competicions que s'organitzin 

dins l'àmbit de les seves competències.  

d) Constituir la Mesa a les Assemblees Generals.  

e) Gestionar el personal contractat pel Club, d'acord amb la legislació laboral 

vigent i dins del pressupost aprovat.  

f) Preparar la redacció i/o reforma dels Reglaments de Règim, fixant les normes 

d'ús de les instal·lacions, per sotmetre la seva aprovació a l’assemblea. 

g) Decidir sobre l’admissió dels socis, suspensió dels seus drets, i la baixa forçosa. 

h) Fixació i modificació de les quotes ordinàries de soci, i de les preus dels serveis, 

quan la modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, amb 

aplicació, com a màxim del percentatge de variació de l'índex general de preus al 

consum (IPC).  

i) Aprovar la contractació de personal, tant professional, laboral, com esportiu.  

j) Interpretar els Estatuts, en cas de dubte, i resoldre els casos que no s'hi hagin 

previst.  
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k) Acordar, en general, totes aquelles mesures que convenients per a una millor 

administració i progrés de l'entitat. Per a l'exercici de les anteriors, la Junta 

Directiva podrà acordar la realització de tots els actes civils, mercantils i  

administratius que cregui convenients, amb vista a la defensa dels interessos 

esportius, econòmics, socials iculturals del Club que li han estat confiats, dels 

quals donarà compte a l'Assemblea General de Socis quan la seva importància 

així ho aconselli.  

l) Convocar eleccions per elegir la Junta Directiva.  

 

Art. 33è - ALTRES OBLIGACIONS 

Obligatòriament, la Junta Directiva haurà de:  

a) Convocar, per mitjà del seu President, les Assemblees Generals de Socis, tant 

les Ordinàries com les Extraordinàries, amb observança de tots els requisits a què 

es refereixen els presents Estatuts.  

b) Formular inventari i balanç anual, redactar la Memòria relativa a l'exercici, els 

comptes relatius a aquest, i, així mateix, el pressupost per a l'exercici següent. 

 

Art. 34è - RESPONSABILITAT DELS MEMBRES DE LA JUNTA  

Els membres de la Junta Directiva seran responsables de la seva gestió davant de 

l'Assemblea General de Socis.  

Els membres de Junta Directiva respondran mancomunadament davant els socis 

dels actes que hagin autoritzat contra el que preveuen els estatuts, amb excepció 

dels que hagin votat en contra i així ho hagin fet constar en Acta.  

 

Art. 35è - DELEGACIÓ DE FACULTATS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Les facultats d'ordre administratiu, que són competència de la Junta Directiva, 

podran ser delegades per ella totalment o parcialment en una persona aliena a la 

mateixa Junta, a la qual s'atorgarà, mitjançant aprovació de l'Assemblea, el poder 

oportú i a la qual es detallarà el contingut de les facultats delegades. Les altres 

condicions pertinents, d'índole laboral o de qualsevol altra, constaran en el 

contracte corresponent. El nomenament de la persona sobre la qual recaigui la 

delegació de facultats podrà ser a títol de Gerent, Administrador, Apoderat o un 
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altre d'anàleg, en harmonia l'abast de les seves facultats i la seva dedicació al 

càrrec.  

 

Art. 36è - COMISSIONS I PONÈNCIES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Amb vistes a facilitar les tasques de la Directiva aquesta podrà crear, en el seu si, 

Comissions o Ponències permanents o transitòries, a les quals podrà encomanar 

l'estudi o la resolució de determinats assumptes. L'acord de la Junta Directiva que 

les constitueixi en determinarà la composició i les facultats. 

 

Art. 37è - CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta ha de ser convocada pel seu President, a iniciativa pròpia o a petició d'un 

terç dels seus membres, i com a mínim, s'ha de realitzar una reunió per trimestre. 

Restarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres 

que la component.  

 

Art. 38è - ACORDS DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Els acords de la Junta Directiva s'adoptaran per majoria simple entre els assistents 

a cada sessió.El vot del President serà decisori en cas d'empat, sempre que vulgui 

fer ús d'aquest dret. Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi 

reflectit a l'acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva 

explicació de vot, de manera succinta. Els acords adoptats constaran en l'Acta de 

cada sessió, que serà redactada pel secretari, i haurà de ser aprovada per la 

majoria de la Junta, en la sessió posterior, abans d'ésser transcrita al Llibre 

d'Actes.Les esmentades Actes, un cop i passades al llibre d'Actes, seran signades 

pel secretari, amb el vistiplau del President.  

 

Art. 39è - ATRIBUCIONS DEL PRESIDENT 

Són atribucions del President:  

a) Representar per propi dret el Reial Club Marítim de Barcelona en tots els seus 

actes, siguin públics o privats.  
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b) Presidir i dirigir totes les sessions de la Junta Directiva i de les Assemblees 

Generals. Així mateix, presidirà totes les sessions de les Comissions a les quals hi 

assisteixi.  

c) El vot del President és diriment a la Junta.  

d) Complir i fer complir amb els acords vàlidament adoptats, tant per les 

Assemblees Generals com per la Junta Directiva.  

e) Tantes funcions com li siguin encomanades per les normes legals vigents i 

aquests Estatuts o es desprenguin dels mateixos.  

 

Art. 40è - ATRIBUCIONS DEL VICE-PRESIDENT 

Són atribucions del Vice-President: Representar al President en aquells actes pels 

quals sigui delegat de manera expressa. Fora d'aquests casos tindran el caràcter 

de Vocals a tots els efectes. Substituir al President en cas d'absència, vacant o 

malaltia.  

 

Art. 41è - EL SECRETARI DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Són atribucions del Secretari:  

a) Confeccionar i tenir cura d'un registre en què consti el nom i els cognoms de 

cada soci, tipus, ordre d'antiguitat, amb indicació del domicili, del número de D.N.I, 

i, si s'escau, del càrrec de representació que exerceixi o hagi exercit en el Club; en 

aquest llibre es consignarà la data de les altes i de les baixes i la possible situació 

de suspensió dels socis. En l'elaboració i registre i ús de les dades dels socis, es 

compliran les disposicions legals contingudes en la LOPD. 

b) Portar un llibre d'Actes, o procediment legal que ho supleixi en el qual farà 

constar els acords i, si s'escau les opinions que s'esmenti, tant de les reunions de 

Junta Directiva com de l'Assemblea General.  

c) Confeccionar, cada any com a mínim, el cens de socis, en el qual figurarà la 

nova numeració que correspongui a cadascú, i al qual es donarà la seva oportuna 

i deguda publicitat.  

d) La redacció de les actes de les sessions de les Juntes Directives i de les 

Assemblees Generals, en què s'expressaran de manera clara i concreta els acords 

adoptats.  
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e) Verificar l'escrutini de les votacions.  

f) La redacció de certificacions, oficis i documents propis de la Secretaria que, 

quan calgui, i conjuntament amb el President, autoritzarà amb la seva signatura i 

el segell del Club, juntament amb el vistiplau del President. 

g) Donar compte a les sessions dels assumptes que siguin tema de discussió 

conforme l'Ordre del Dia.  

h) Redactar la Memòria anual per a la seva presentació a l'Assemblea General 

Ordinària en la que es donarà compte de la gestió de la Junta Directiva durant 

l'exercici anterior.  

 

Art. 42è - EL TRESORER DE LA JUNTA DIRECTIVA  

El Tresorer de la Junta Directiva serà el dipositari de l'Entitat i li correspon de 

signar els rebuts, autoritzar els pagaments, portar els llibres de comptabilitat i 

altres documents comptables, recaudar les quotes a satisfer pels socis i els altres 

ingressos que obtingui elClub, realitzar cobraments i pagaments  i, en general, 

ostentar la direcció de les funcions comptables i financeres del Club, sense 

perjudici de les competències que  puguin  correspondre al President i al Secretari 

del Club. Durant el primer trimestre de cada any, ha  de formalitzar  un balanç de 

situació i els comptes d'ingressos i despeses,  que s'han de  posar en coneixement 

de tots els socis, i confeccionar el pressupost anual.  

 

Art. 43è - EL COMODOR  

a) Coordinarà les activitats esportives del Club, a través dels Delegats de les 

diferents Seccions, així com tot allò relacionat amb la política de iots i 

embarcacions, llocs d'amarres i mesures d'ordre i seguretat a les palanques, 

coberts i llocs de varada.  

b) Presentarà anualment a la Junta Directiva els plans d'actuació, tant esportius 

com econòmics, i, així mateix, informes regulars sobre la marxa de les Seccions. 

c) Supervisarà l'autonomia econòmica dels delegats dins del pressupost 

d'activitats esportives de la seva secció. 

d) Farà, mitjançant el pertinent informe de valoració del Delegat, i d’acord amb el 

Responsable de RRHH, la contractació d'entrenadors i monitors. 
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e) Proposarà la compra, venda,canvi, del material inventariable assignat a cada 

secció.  

 

Art. 44è - VOCAL RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANS  

És el responsable de la gestió del personal i de l'organització interna del personal 

contractat. 

En delegació de la Junta, realitza la contractació, determina les condicions i tipus 

de contractes de tot el personal del Club. 

És responsable de la Junta a les relacions laborals amb els empleats 

 

Art. 45è - VOCAL RESPONSABLE DE L’ÀREA SOCIAL, SÍNDIC DEL SOCI 

És el responsable de les relacions entre la Junta i els socis. Com a tal, ha de ser el 

càrrec que presenta a la Junta totes les iniciatives o problemes puguin aparèixer 

en relació a la vida social del Club. 

 

Art. 46è - VOCAL RESPONSABLE DE PATRIMONI   

Portarà el registre dels béns pertanyents al Club, tindrà cura de la conservació de 

l'edifici social, les seves dependències i efectes, i proposarà a la Junta Directiva 

les obres i reparacions que calgui portar a terme així com el mobiliari que calgui 

adquirir o renovar. També serà el responsable de l'obtenció i el manteniment de 

totes les autoritzacions administratives siguin exigibles a les instal.lacions del Club 

per al normalfuncionament de les seves activitats. 

 

Art. 47è - VOCAL RESPONSABLE DE COMUNICACIÓ 

És el responsable de la coordinació, elaboració, i difusió de totes les 

comunicacions institucionals del Club. Desenvolupa i manté els canals de 

comunicació social del Club. 

També és de la seva responsabilitat la conservació i millora de la Biblioteca, i la 

confecció de catàlegs i ordenació per índex alfabètic per facilitar la utilització dels 

llibres. Així mateix, proposarà a la Junta Directiva l'adquisició de llibres i revistes.  
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Art. 48è - ELS VOCALS  

Correspon als Vocals:  

a) Intervenir en tots els assumptes de la competència de la Junta Directiva no tan 

sols mitjançant Ilur vot, sinó també exposant al ple llur parer. 

b) Desenvolupar totes les funcions que determini la Junta Directiva.  

 

Art. 49è - DELEGATS DE LES SECCIONS ESPORTIVES  

Els Delegats de cada una de les seccions portaran a terme els acords de la Junta 

Directiva que afectin les seves respectives seccions. Aquests Delegats seran 

responsables del bon funcionament i organització de les seves respectives 

seccions esportives i coordinaran, mitjançant el Comodor, les activitats esportives 

de les seves seccions. Cada Delegat de Secció esportiva del Club gaudirà 

d'autonomia econòmica dins del pressupost d'activitats esportives de la seva 

secció, excepte pel que fa a la contractació de personal.  

 

Art. 50è - CESSAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

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 executiva que l'inhabiliti per ocupar algun càrrec dels 

òrgans de govern o representació de l'Entitat.  

6- Aprovació d'un vot de censura.  

 

Art. 51è - SUSPENSIÓ TEMPORAL DEL MANDAT COM A MEMBRE DE LA 

JUNTA DIRECTIVA  

La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per les 

causes següents:  

1- Sol.licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i 

ho aprovi la Junta Directiva.  
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2- Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un dels seus 

components, si així ho acorda la Junta Directiva.  

3- Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.  

 

Art. 52è - VACANTS  

En cas de suspensió o cessament del President, ha d'exercir les seves funcions el 

vice-president. En cas d'absència d'aquest, l'ha de substituir el membre de la Junta 

amb més antiguitat com a soci. En el cas d'existir vacants a la Junta Directiva 

perquè no s'ha proveït la totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió d'algun 

dels seus components, sempre que no afecti el càrrec de President, la provisió 

transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la 

consideració d'elegibles per al càrrec a proveir, i només pel temps que resti de 

mandat al càrrec, es delega a la Junta Directiva.Serà ratificada per la primera 

Assemblea. 

 

Art. 53è - REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA  

Perquè es pugui sol.licitar un vot de censura contra el President de l'entitat, la 

totalitat de la Junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit 

motivat la majoria dels membres de la Junta o, com a mínim, el 25% dels socis de 

l'entitat amb dret a vot. Un cop presentada la sol.licitud de vot de censura, dins 

dels deu dies següents, s’ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 

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

signants de la sol.licitud i un delegat de la Federació Catalana corresponent a 

l'esport principal de l’entitat, que en serà el President. Un cop comprovada 

l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats al punt primer, la Junta 

Directiva ha de convocar l'acte de la votació, que haurà de celebrar-se en un 

termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La convocatòria s'haurà d'ajustar 

a les condicions estatutàries per a la convocatòria d'assemblees.  

El vot de censura, només el pot acordar la majoria absoluta (50% més 1) del 

nombre de socis amb dret a vot de l'Entitat. Un cop acordat el vot de censura, el 

President, la Junta Directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament. 

En el cas que el vot de censura sigui contra el President, ha d'exercir les seves 

funcions el Vice-President, i en el seu defecte el membre de la Junta més antic 

com a soci de l'entitat. En el cas que el vot de censura afecti membres de la Junta 

Directiva, però no al President, ha d'acordar la provisió transitòria dels càrrecs 
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corresponents, decisió que ha de ser ratificada en la   primera Assemblea General 

que realitzi l'entitat.  

Si el vot de censura afecta menys del 50% dels membres de la Junta Directiva, 

incloent-hi el President, correspon als membres no afectats decidir la provisió 

transitòria de vacants, decisió que ha de ser ratificada en la primera Assemblea 

general que realitzi el Club. Si el vot de censura afecta més 50% dels components 

de la Junta Directiva, incloent-hi el President, l'Assemblea General ha de decidir 

entre proveir transitòriament les vacants, només pel temps que resti del mandat 

als càrrecs, o constituir una comissió gestora amb l'objecte de convocar noves 

eleccions.  

 

CAPÍTOL QUART - PROCEDIMENT ELECTORAL  

 

Art. 54è - ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Els membres de la Junta Directiva han de ser elegits mitjançant sufragi lliure, 

directe, igual i secret entre els socis amb dret a vot. No s'accepta el vot per correu 

ni el vot per delegació.  

Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents: ser 

major d'edat, no tenir suspesa la condició de soci en el moment de Convocatòria ni 

en el temps de presentació de les candidatures i tenir una antiguitat mínima  de 6 

mesos com a soci numerari en la data de la convocatòria.  

 

Art. 55è - FASES DEL PROCEDIMENT ELECTORAL  

El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:  

1- Convocatòria d'eleccions; constitució de la Junta i de la Mesa Electorals i 

aprovació cens electoral. 

2- Presentació i proclamació de candidatures.  

3- 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 seva realització ha de 

transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.  
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Art. 56è - CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS  

La convocatòria d'eleccions correspon a la Junta Directiva. L'acte de les votacions 

ha de fer-se coincidir amb una Assemblea general.La convocatòria d'eleccions per 

finalització natural del mandat ha de fer-se els darrers sis mesos de vigència 

d'aquest i sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que es 

clogui el mandat. La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions 

mitjançant l'anunci en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’Entitat, 

o per tramesa directa als socis, i, en tot cas, s'ha de fer pública al tauler d'anuncis 

de l'Entitat. Igualment s'ha de comunicar a les Federacions Catalanes de les 

activitats esportives principals del Club. 

La convocatòria que anunciï les eleccions ha d'informar almenys del següent:  

Nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i 

lloc de sorteig per a la designació dels components de la Junta i de la Mesa 

Electorals, terminis d'exposició del cens electoral i reclamacions per a la 

presentació de candidatures, dia i lloc de les eleccions i forma d'acreditació 

d'electors, així com el dia, hora i lloc de celebració de l’assemblea general on es 

durà a terme l’acte de les votacions. 

Per tal de poder participar en les votacions, els socis hauran de presentar el seu 

D.N.I, Passaport o document acreditatiu de la identitat. 

 

Art. 57è - JUNTA I MESA ELECTORALS  

Simultàniament a l'acord de convocatòria d'eleccions, la Junta Directiva ha de 

disposar la constitució de la Junta i mesa electorals, que ha d'estar integrada per 

un nombre de tres membres i designar-ne un nombre igual de suplents per cada 

una.  

 

Art. 58è - NORMATIVA APLICABLE A LA JUNTA ELECTORAL  

Dins dels dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta 

Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-formalment, i elegir-ne el 

President.Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions 

durant el procés, l'admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir i, 

en general, conèixer I resoldre les reclamacions que presentin els socis o 

candidats, i publicar i comunicar els resultats. Les reclamacions davant la Junta 

Electoral s'han de fer en un termini màxim de 3 dies, després s'hagi produït el fet 
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objecte d'impugnació. La resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar 

dins els 3 dies següents. Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se 

recurs d'alçada davant el comitè jurisdiccional de la Federació Catalana 

corresponent a l'activitat esportiva principal de l'entitat, o en el seu defecte 

directament davant el Comitè de Disciplina Esportiva, en el termini de 3 dies.  

 

Art. 59è - CENS ELECTORAL  

Des de l'endemà de la constitució de la Junta Electoral s'han d'exposar o tenir a 

disposició dels socis, al domicili del Club, durant un temps no inferior a 5 dies 

naturals ni superior a 10, les llistes dels socis que tinguin dret a ser electors, 

d'acord amb els Estatuts del Club. Aquestes llistes han de permetre la identificació 

dels socis i han d'incloure, com a mínim, el nom i els dos cognoms, el número de 

soci i la data d'ingrés al Club. Les llistes poden estar confeccionades per ordre 

d'antiguitat i/o alfabèticament. L'exemplar de les llistes que sigui exposat o que 

estigui a disposició dels socis l'ha d'haver presentat prèviament el Club a la Junta, 

i fer-ho constar en Acta, la qual ha de reflectir, com a mínim, el nombre de fulls 

que la componen i el total de socis. La Junta Electoral ha de procedir a contrastar 

la llista amb la seva signatura i en pot demanar un duplicat, que ha de quedar sota 

la seva custòdia. Qualsevol soci pot consultar el cens electoral durant el període 

d'exposició de les llistes. El Club ha de facilitar-ne consulta i mantenir obertes les 

dependències durant tots aquests dies, llevat dels festius, a les hores normals de 

funcionament de les oficines o dels serveis del Club. Les reclamacions dels socis 

per les omissions, rectificacions o inclusions indegudes de socis al cens s'han de   

fer per escrit, adreçades a la Junta Electoral, dins del període d'exposició de les 

llistes. Contra els acords de la Junta Electoral es poden interposar recurs.  Dins 

dels tres dies naturals següents a la finalització del termini d'exposició del cens 

electoral, la Junta Electoral ha d'aprovar la llista definitiva dels socis electors i 

elegibles, que no es pot modificar en la resta del procés El cens definitiu l'ha de 

contrastar la Junta Electoral amb la seva signatura i ha de romandre sota la seva 

custòdia.  

 

Art. 60è - CANDIDATURES  

Des de l’endemà que la Junta Electoral aprovi el cens definitiu, i durant un període 

no superior a 15 dies, es poden presentar candidatures a membres de la Junta 

Directiva, adreçades a la Junta Electoral, que han d'anar signades pels candidats 

com a prova de la seva acceptació i acompanyades de la fotocòpia del D.N.I. Les 

candidatures han d'anar tancades, s'han de presentar per escrit i han d'ésser 
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proposades i signades per almenys el 10% dels socis amb dret a vot a les 

assembles. 

Les candidatures aniran encapçalades pel candidat a President i en les mateixes 

s'inclouran els candidats a ocupar el càrrecs de Vice-President, Secretari, 

Tresorer, Comodor, vocal responsable de recursos humans, vocal responsable de 

patrimoni, vocal responsable de comunicació, Síndic del soci, Vocals de les 

Seccions Esportives federades del Club i resta de Vocals, amb o sense assignació 

de funcions, que conformin la candidatura. Si un soci membre de la Junta Directiva 

del Club es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la 

dimissió i cessar en el càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de 

candidatures.  

 

Art. 61è - PROCLAMACIÓ I REVISIÓ DE CANDIDATURES  

La proclamació de les candidatures es durà a terme per acord de la Junta 

Electoral dins el termini dels 3 dies següents a la finalització del termini de 

presentació. 

La Junta Electoral ha de comprovar que concorrin en els candidats i en els socis 

proponents les condicions per ser elegibles i electors, i que han acomplert tots els 

tràmits exigits en els Estatuts per aquesta fase del procés electoral. 

A continuació, la Junta Electoral ha de proclamar aquelles candidatures que poden 

participar en les eleccions i rebutjar les que no acompleixin amb els requisits 

necessaris. 

Aquestes decisions es faran constar a l’Acta de la Junta Electoral i es notificaran 

per escrit als candidats que encapçalin cada candidatura. En cas de que es rebutgi 

una candidatura, o algun candidat o candidats que la integrin, s’hauran d’indicar 

els motius. 

Les candidatures seran vàlides sempre que, com a conseqüència  del refús de 

qualsevol candidat, la mateixa mantingui el nombre mínim   de membres previstos 

a l'article 30è i sempre que el candidat refusat no sigui el candidat a President, 

podent el candidat a President substituir  en el càrrec refusat per un altre candidat 

inclòs en la candidatura.  

Dins el termini dels 2 dies següents a la proclamació de les candidatures, la Junta 

Electoral tramitarà una certificació de l’Acta de proclamació de les candidatures a 

la Junta Directiva. 
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Totes les reclamacions contra les decisions de la Junta Electoral en aquesta fase 

s’han de fer per escrit. 

 

Art. 62è - CANDIDATURA ÚNICA  

Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la Junta procedirà 

directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la Junta 

Directiva.Aquesta proclamació s'exposarà en el tauler d'anuncis per a coneixement 

de tots els socis.  

 

Art. 63è - CAP CANDIDATURA PRESENTADA O VÀLIDA 

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 del 

Club, òrgan que ha de convocar  noves eleccions en un termini màxim de tres 

mesos.  

 

Art. 64è - REALITZACIÓ D'ELECCIONS  

La realització d'eleccions s'ha de dur a terme vint dies després de la proclamació 

de candidatures.  

 

Art. 65è - PROMOCIÓ DE CANDIDATURES I INCIDÈNCIES  

La promoció o propaganda de les candidatures a partir de la seva proclamació i 

els incidents durant l'acte de les votacions, l'escrutini i recompte de vots i la 

proclamació de la candidatura elegida, es regiran per la normativa de l’esport 

vigent. 

 

Art. 66è - PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA GUANYADORA  

L'Acta de proclamació de la candidatura guanyadora s'ha de comunicar mitjançant 

certificació dins els 3 dies següents, a la Junta i al Registre d'entitats esportives i a 

les Federacions Esportives  Catalanes a que estigui l'entitat adherida.  
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Art. 67è - CANDIDATS ELEGITS  

Els candidats elegits integrants de la Junta han de prendre possessió dins els 5 

dies següents a la seva elecció.  

 

CAPITOL CINQUÈ- RÈGIM DOCUMENTAL, ECONÒMIC I COMPTABLE  

 

Art. 68è - RÈGIM DOCUMENTAL  

Integren el règim documental i comptable de clubs i associacions esportives: 

a) El llibre d'Actes o procediment legal substitutori. 

b) El llibre de registre de socis.  

c) Els llibres de comptabilitat. En els libres de comptabilitat hi figuraran tant el 

patrimoni com els drets i les obligacions, els ingressos i les despeses del Club, i 

caldrà precisar-hi la procedència d'aquells i la inversió o destinació d'aquestes. 

d) Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica.  

e) Tots aquells documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin 

oportuns per a un millor compliment dels objectius del Club.  

 

Art. 69è - RÈGIM ECONÒMIC  

El Club comptarà amb mitjans econòmics per a la seva subsistència i 

desenvolupament, amb els ingressos següents:  

a) Drets d'entrada dels socis 

b) Quotes de socis.  

c) Beneficis obtinguts en proves i festes organitzades pel Club.  

d) Emprèstits que realitzi en virtut d'un acord de l'Assemblea General 

e) Subvencions.  

f) Producte de la venda del material sobrant.  

g) Ingressos produïts per qualsevol altre mitjà legal.  
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h) El patrimoni fundacional està integrat per les aportacions dels socis fundadors. 

L'entitat no incorpora béns immobles.  

i) L'entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions 

legals que l'objectiu principal dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de 

les activitats esportives de l'Entitat, i les possibles rendes s'hauran d'aplicar a la 

conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap 

moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius.  

 

Art. 70è - RÈGIM COMPTABLE  

La Junta Directiva formularà i presentarà a l'Assemblea General de Socis, dins 

dels quatre primers mesos de cada exercici, els comptes anuals, que comprenguin 

el Balanç i el  Compte de Guanys i Pèrdues, d'acord  amb aquests Estatuts, de 

forma que indiquin amb claredat la situació financera i patrimonial del Club, 1a 

liquidació del pressupost i la memòria econòmica anual que expliqui les variacions 

del Balanç i del compte de Guanys i Pèrdues, en relació amb el pressupost 

aprovat a l'Assemblea anterior. Els comptes anuals i els pressupostos han de 

trobar-se al domicili social i a disposició de tots els socis que ho sol·licitin, amb un 

mínim de deu dies d'antelació al dia assenyalat per a l'Assemblea General.  

 

Art. 71è - NORMES ECONÒMIQUES-COMPTABLES  

En matèria de balanços, memòries econòmiques, comptes de despeses, comptes 

anuals i dades comptables i auditories serà d'aplicació als presents Estatuts i la 

normativa comptable vigent. 

 

Art. 72è - DISPOSICIONS PRESSUPOSTÀRIES  

La Junta Directiva pot disposar dels fons socials o contraure obligacions dins dels 

límits del total de depeses previstes en el pressupost anual aprovat, amb una 

variació màxima d'un 10%. Per comprometre o realitzar despeses que excedeixin 

de l'esmentat  percentatge haurà de convocar-se una Assemblea General a fi que 

autoritzi el corresponent pressupost complementari. Dins dels límits assenyalats 

en el paràgraf anterior, la Junta Directiva pot acordar el traspàs de partides. La 

Junta pot també disposar de l'import d'aquells ingressos que no estaven previstos 

o del que excedeixi de l'import  previst en el pressupost.  
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Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici, s'aplicarà, amb caràcter provisional, 

la part proporcional de les xifres de despeses aprovades com pressupost de l'any 

anterior, actualitzades segons la variació de l'índex del cost de la vida  produït en 

l'esmentat  exercici.  

 

Art. 73è - OPERACIONS ESPECIALS 

L'Assemblea General només pot autoritzar en forma genèrica a la Junta Directiva 

per a l ‘adquisició, gravamen o alineació de béns o acceptació de diner a crèdit o 

préstec durant l'exercici, fins un import conjunt que no superi, el 20% del 

pressupost d'ingressos. Altre acord que excedeixi d'aquests límits ha d'adoptar-se 

amb la prèvia proposta a l'Assemblea que figuri a l'Ordre del Dia i sigui aprovada 

per les dues terceres parts dels assistents.  

En cap cas s'autoritzarà l'emissió de títols de deute que representin o estiguin 

garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis del Club. L'emissió de 

títols transmissibles representatius de deute o l'alineació o gravamen de béns el 

valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos aprovat per 

l'exercici, s'han de tractar a l'Assemblea General i ser aprovades per les dues 

terceres parts dels assistents.  

 

Art. 74è - DESTINACIÓ DEL PRODUCTE D’ALIENACIONS ESPECIALS  

El producte obtingut d'alineació de les instal.lacions esportives o dels terrenys on 

es trobin ha d'invertir-se íntegrament en l'adquisició, construcció i millora de béns 

de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l'entitat.  

 

 

CAPÍTOL SISÈ  - RÈGIM DISCIPLINARI 

Art. 75è - RÈGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL  

El règim disciplinari esportiu té com objecte conèixer les infraccions de les regles 

de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta 

associativa. La potestat disciplinària confereix a qui la tingui la possibilitat de 

reprimir o sancionar els socis, afiliats, esportistes, tècnics i directius que les 

infringeixin.  
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S'entenen per infraccions de les normes de conducta associativa les accions o 

omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries o 

reglamentàries del Club. L'exercici de la potestat disciplinària correspon a la Junta 

Directiva I als Jutges i Àrbitres que poden delegar les facultats derivades de 

l'esmentada potestat en altres òrgans col.legiats de conformitat amb la legislació 

vigent. 

 

Art. 76è - NORMES DISCIPLINÀRIES  

Per mitjà de l'oportú reglament aprovat per l'Assemblea general s'establiran les 

normes disciplinàries amb el següent contingut mínim:  

a) Un sistema tipificat d'infraccions amb diferenciació del seu caràcter lleu, greu o 

molt greu.  

b) Un sistema de sancions proporcional al d'infraccions previstes.  

c) Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si procedeix, de 

sancions, respectant sempre el tràmit d'audiència a l’interessat. 

d) Un sistema de recursos contra les sancions imposades.  

 

CAPÍTOL SETÈ - REFORMA DELS ESTATUTS 

Art. 77è - REFORMA 

Els Estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’Assemblea convocada 

a l’efecte mitjançant la votació favorable de les 2/3 parts dels socis assistents. 

 

 

CAPÍTOL VUITÈ - DISSOLUCIÓ DEL CLUB  

Art. 78è - DISSOLUCIÓ  

L'Entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres 

associacions i clubs, per la cancel.lació de la seva inscripció al Registre d'entitats 

esportives, i per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic. 

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 assistents, i 

sempre que representin la majoria del total dels socis amb dret a vot. Dissolta 
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l'entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, revertirà a la col·lectivitat, i 

a tal efecte s'haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de 

l'Esport, perquè acordi la destinació dels béns per  al foment i desenvolupament de 

les activitats fisico-esportives. 


