REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA

ESTATUTS DEL REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA

TÍTOL I
Denominació, objecte, domicili, durada i àmbit

Article 1r.- Denominació i règim.
El Reial Club Nàutic de Barcelona, és una entitat legalment constituïda l’any 1873,
sense ànim de lucre, formada per persones físiques, amb personalitat jurídica
pròpia i capacitat d’obrar, que es regirà pels presents Estatuts, per les normes o
reglaments que els desenvolupin o complementin i, amb el que en aquests no
estigui previst, pels preceptes legals vigents en cada moment.
Per a tots els casos no previstos en els Estatuts o en les normes que els
desenvolupin o complementin, la Junta Directiva tindrà facultat decisòria amb vista
a solucionar els mateixos, havent de plantejar en la primera Assemblea que se
celebri amb posterioritat, aquells punts que al seu parer mereixin una regulació
permanent.
Article 2n.- Objecte.
El Reial Club Nàutic de Barcelona té per objecte general i principal, el foment i el
desenvolupament de la pràctica de l'esport de la vela. A aquest efecte es troba
federat a la Federació Catalana de Vela i en la Reial Federació Espanyola de Vela,
podent afiliar addicionalment a quantes federacions esportives estimi convenient i
que corresponguin amb les seves activitats, així com a totes les associacions o
organismes puguin servir per al desenvolupament o execució de l'objecte social.
Així mateix, amb caràcter secundari, constitueix el seu objecte l'organització
d'esdeveniments i actes, esportius, culturals i de qualsevol altre tipus, així com
l'ensenyament sense ànim de lucre de l'esport de la vela.
L'Assemblea General de socis/sòcies, podrà ampliar l'objecte social a altres
modalitats o disciplines esportives.
L'Entitat pot realitzar totes les operacions siguin preparatòries, auxiliars o
complementàries de les que constitueixen el seu objecte. Aquestes activitats
podran ser realitzades per l'Entitat, ja directament, ja indirectament, inclús
mitjançant la seva participació en altres entitats o organismes amb objecte idèntic,
anàleg o connex, dins dels límits establerts en el seu cas, per les disposicions legals
vigents en cada moment.
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Article 3r.- Durada.
La durada de l'Entitat s'estableix per temps indefinit, havent donat inici a les seves
activitats el mateix dia de la seva fundació. No obstant, l'Assemblea General de
Socis/Sòcies podrà, complint amb els requisits previstos en la Llei i en els presents
Estatuts, acordar en qualsevol moment la seva dissolució i liquidació, així com la
fusió o absorció amb una altra entitat, o l'escissió en una altra o altres entitats.
L'Entitat, durant la seva vigència s'inscriurà en aquells registres administratius que
legalment li siguin exigibles.
Article 4rt.- Domicili.
El Reial Club Nàutic de Barcelona, té el seu domicili social a 08039 Barcelona, Moll
d'Espanya, s / n, a la Zona Esportiva del Port de Barcelona, Port Vell, i correu
electrònic: info@rcnb.com
Article 5è.- Àmbit territorial.
L'àmbit territorial del Reial Club Nàutic de Barcelona, és principalment la província
de Barcelona, però podrà desenvolupar també les seves activitats en qualsevol altre
indret.
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TÍTOL II
Secció 1ª Dels Socis/Sòcies

Article 6è.- Socis/Sòcies
Són socis/sòcies del Reial Club Nàutic de Barcelona, les persones físiques que,
havent sol·licitat la seva admissió mitjançant el procediment establert, han estat
acceptades segons els Estatuts Socials.
Article 7è.- Classes de Socis/Sòcies
S'estableixen les següents classes de socis/sòcies:
a.- D'Honor
b.- De Mèrit
c.- De Número
d.- Juvenils
e.- Transeünts
f.- Esportius
g.- Col·laboradors
a.-

Socis/Sòcies d'Honor
Són Socis/Sòcies d'Honor aquelles persones d'especial rellevància, que per la
seva condició o pels serveis especials prestats al Reial Club Nàutic de
Barcelona mereixin tal distinció segons el parer de la Junta Directiva, qui en el
seu cas, ha de formular l'oportuna proposta a l'Assemblea General de
Socis/Sòcies per al seu nomenament.

b.-

Socis/Sòcies de Mèrit
Són Socis/Sòcies de Mèrit, aquelles persones que compleixin 50 anys
d'associat a partir de la majoria d'edat, o aquelles persones que, sense arribar
a la categoria de Socis/Sòcies d'Honor, per la seva condició o pels serveis
prestats al Club, mereixin tal distinció segons el parer de la Junta Directiva,
qui en el seu cas, ha de formular l'oportuna proposta a l'Assemblea General
de socis/sòcies per al seu nomenament.

c.-

Socis/Sòcies de Número
Són Socis/Sòcies Numeraris aquelles persones físiques, majors d'edat o
emancipades que sol·licitin el seu ingrés en aquesta categoria al Club i hagin
estat acceptats per la Junta Directiva, en les condicions vigents en cada
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moment, satisfent els drets d'entrada o altres que, en el seu cas estiguin
establerts.
També ho seran automàticament aquells socis/sòcies juvenils que arribin a la
majoria d'edat.
d.-

Socis/Sòcies Juvenils
Són Socis/Sòcies Juvenils, aquells fills de socis menors de 18 anys o aquelles
persones que sent menors d'edat ingressen com a socis/sòcies promoguts
pels seus progenitors per fer-se socis/sòcies, i són acceptats com a tals,
gaudint d'aquesta categoria fins a la majoria d'edat.

e.-

Socis/Sòcies Transeünts
Són Socis/Sòcies Transeünts aquelles persones físiques que no sent residents
habituals a Barcelona, o en les seves proximitats, sol·licitin el seu ingrés en
aquesta categoria i els sigui concedida per la Junta Directiva, per anualitats o
altres períodes renovables a criteri de la mateixa, havent de satisfer la quota
que els correspongui segons la seva edat o categoria de soci/sòcia equivalent.

f.-

Socis/Sòcies Esportius
Són Socis/Sòcies Esportius aquelles persones físiques que sol·licitin el seu
ingrés en aquesta categoria, i previ informe de la Comissió Esportiva, siguin
acceptades per la Junta Directiva, sent-ho només durant el període de temps
que compleixin amb les obligacions esportives que s'estableixin per la Junta
Directiva en cada moment i procedeixin al pagament de la quota establerta. A
aquesta classe de soci/sòcia només es podrà accedir per la pràctica de les
modalitats esportives establertes en cada moment.

g.-

Socis/Sòcies Col·laboradors
Són Socis/Sòcies col·laboradors, aquelles persones físiques que representin o
pertanyin a entitats, corporacions públiques o privades, etc., que estiguin
constituïdes legalment i que tinguin una especial relació amb el Club pel seu
profund arrelament professional, social, cultural, econòmica, etc.
Aquestes entitats tindran dret a designar anualment a cinc persones majors
d'edat que seran els socis col·laboradors, als quals es proveirà del
corresponent carnet, i que tindran únicament, els drets reconeguts en els
apartats a.- 1, 2, 5 i 6 de l' article 12.
L'esmentada designació s’haurà de comunicar prèviament per escrit a la Junta
Directiva, que haurà d'aprovar la mateixa.
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Els Socis/Sòcies col·laboradors hauran d’abonar els drets d'entrada o altres
que puguin estar establerts i les corresponents quotes que s'estableixin per a
la seva categoria de soci/sòcia.
En cas que el Soci/Sòcia col·laborador/a perdés la seva relació amb les
entitats col·laboradores, perdrà la seva condició de Soci/Sòcia en aquesta
categoria.
Article 8è.- Adquisició, suspensió i pèrdua de la condició de soci/sòcia.
Les condicions per a l'adquisició, suspensió i pèrdua de la qualitat de soci/sòcia, de
qualsevol de les classes previstes, es realitzarà atenent els següents principis,
salvant el dret d'admissió de socis/sòcies que es reserva expressament el Reial
Club Nàutic de Barcelona que serà exercitat per i mitjançant la Junta Directiva.
La incorporació i la separació com a soci/sòcia, serà de lliure decisió per a la
persona, excepte en el cas de separació en què concorri una sanció disciplinària o
per la pèrdua de qualsevol de les condicions previstes en els Estatuts Socials per
ser soci/sòcia.
La suspensió de la condició de soci/sòcia pot ser acordada temporalment quan
s'hagi produït un incompliment de qualsevol de les obligacions dels socis/sòcies que
s'estableixen l'article 13è dels presents Estatuts.
La suspensió de la condició de soci/sòcia, serà acordada per la Junta Directiva
mitjançant resolució motivada, la qual es notificarà al soci/sòcia.

En aquesta resolució, figuraran juntament amb les causes que han determinat la
mateixa, els recursos a interposar contra aquesta decisió.
La condició de soci/sòcia es recuperarà una vegada transcorregut el temps pel qual
es va acordar la suspensió, o un cop posat al dia de les seves obligacions dineràries
si aquestes van ser les causants de la suspensió.
El soci/sòcia quedarà suspès/a en els seus drets a més a més del que s’assenyala
en el paràgraf anterior, i en els següents casos:
a.b.-

Per que preveu el Títol V sobre el règim disciplinari.
Per acord de la Junta Directiva, quan el soci/sòcia estigui al descobert per falta
de pagament, durant tres mesos, de les quantitats que hagi de satisfer per
qualsevol concepte en la seva condició de soci/sòcia; els socis/sòcies
transeünts, quan estiguin en descobert per aquest mateix concepte durant el
termini d'un mes, tot això sens perjudici d'exigir el pagament de les
quantitats que degui per qualsevol concepte fins aquell moment.

La qualitat de soci/sòcia, es perd:
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a.-

Per renúncia expressa manifestada per escrit dirigit a la Junta Directiva, i
tindrà efecte a partir del mes següent al de la data de recepció de l'escrit.

b.-

Per defunció.

c.-

Per falta de pagament de les obligacions pecuniàries a què estigui obligat el
soci/sòcia.

d.-

Per expulsió del Club, de conformitat amb el previst al Reglament Disciplinari.

En els casos establerts en els apartats c, - i d, - anteriors, s'incoarà un expedient
disciplinari en què es garantirà al soci/sòcia els principis d'audiència i contradicció.
Article 9è.- Baixa temporal
Els socis/sòcies de número tenen dret a donar-se de baixa temporalment sense
perdre la condició de socis/sòcies, però sí l'antiguitat a tots els efectes. Mentre duri
la baixa temporal no haurà de satisfer cap quantitat durant aquest lapse de temps
però, si durant el temps que durés la seva baixa temporal s'hagués imposat alguna
quota extraordinària obligatòria per a tots els socis/sòcies de número, haurà de ferla efectiva al seu reingrés.
El termini per a gaudir de la situació de baixa temporal serà el que estableixi la
Junta Directiva atenent les circumstàncies que hagin promogut la baixa temporal.
Article 10è.- De l'ingrés
Per ingressar com a soci/sòcia en alguna de les classes assenyalades en els
presents Estatuts, amb excepció de la de Soci/Sòcia d'Honor i de Mèrit, la persona
interessada haurà de reunir les condicions assenyalades per a la classe o categoria
sol·licitada, i a més formular la corresponent sol·licitud, en la qual ha de fer constar
el seu desig de pertànyer a l'entitat, la classe o categoria de soci/sòcia en la qual
s'integra, les seves dades personals, amb una declaració expressa per l'interessat
conforme es compromet a complir amb les obligacions que determini la legislació
aplicable a l'entitat, així com els Estatuts Socials, reglaments interns i els acords
adoptats pels òrgans de govern del Club que, haurà de conèixer amb caràcter previ.
La sol·licitud ha d'anar signada a més, per dos socis/sòcies que comptin amb més
de tres anys d'antiguitat com a tals, que actuaran a manera d’avaladors del mateix.
En cap cas pot sol·licitar el seu ingrés, la persona que hagi estat expulsada del Club
en base a un expedient disciplinari instruït a l'efecte.
Un cop visada la sol·licitud pel Secretari, serà exposada durant vuit dies naturals en
el Tauler d'Anuncis del Club, perquè els socis/sòcies puguin formular a la Junta
Directiva les observacions que estimin oportunes en relació amb l'aspirant.
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A la primera Junta Directiva que es celebri, després de complir el termini anterior,
serà presentada la sol·licitud en qüestió a consideració de la Junta Directiva la qual
resoldrà sobre la seva admissió o no, en votació secreta dels seus membres
presents sense prèvia discussió i per majoria simple sobre la mateixa.
En el termini de vuit dies naturals es notificarà la resolució a l'interessat, sense
necessitat de motivar l'acord de la Junta Directiva sobre l'admissió.
L'aspirant no podrà formular de nou sol·licitud d'admissió fins transcorregut un any
des de la data de l’acord de la Junta Directiva rebutjant el seu ingrés.
Article 11è.- De l'ingrés de familiars
a.-

Tot i que estigués tancada l'admissió de socis/sòcies, no es pot denegar
l'admissió com a soci/sòcia d'aquelles persones que siguin cònjuges o fills de
soci/sòcia, llevat d'aquells casos justificats a criteri de la Junta Directiva.
Els fills de socis/sòcies, que no siguin socis/sòcies juvenils, un cop assolida la
majoria d'edat i abans de fer els 25 anys podran sol·licitar el seu ingrés amb
el pagament de drets d'entrada que es trobin establerts per a aquest supòsit,
sempre que els seus pares tinguessin una antiguitat de tres anys com a
soci/sòcia de número.

b.-

Els socis/sòcies de número podran transmetre la seva condició de soci/sòcia,
"inter -vivos" o "mortis-causa" d'acord amb les següents condicions:

1. En cas de transmissió "inter-vivos" el nou soci/sòcia ha de ser,
necessàriament, el seu cònjuge, parella de fet legalment reconeguda,
pares, fills, néts o germans. Per això, hauran de sol·licitar-ho per escrit
dirigit a la Junta Directiva, de manera conjunta el soci/sòcia actual i el
soci/sòcia proposat/da, acreditant el seu grau de parentiu.
2. En cas de defunció del soci/sòcia, a falta de disposició testamentària a
favor d'algun dels familiars que se citen a continuació, el seu cònjuge,
parella de fet legalment reconeguda, pares, fills, néts o germans,
designaran d'entre ells el que pugui sol·licitar la subrogació en la
condició de soci/sòcia. Per efectuar la subrogació, el familiar designat,
ha de sol·licitar per escrit dirigit a la Junta Directiva, abans que
transcorrin sis mesos des de la defunció, acreditant els motius que
d'acord amb dret tingui, i amb el consentiment de la resta de familiars
que tinguin aquest dret.
En cas que el nou soci/sòcia sigui menor d'edat, li representarà, fins a la seva
majoria d'edat, el que en tingui la pàtria potestat o el seu tutor.
El soci/sòcia subrogat ho serà amb tots els drets i obligacions del mort.
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En qualsevol supòsit de transmissió de drets, el nou soci/sòcia haurà de reunir les
condicions previstes en aquests Estatuts, i no abonarà, en conseqüència, la quota
d'entrada.
Article 12è.- Drets dels Socis/Sòcies
Sens perjudici dels que puguin establir les disposicions legals vigents, els drets dels
socis/sòcies són:
a.- En general:
1.- Freqüentar el local i les instal·lacions de l'entitat, acompanyats de les
persones alienes a la mateixa que estimin convenients, amb la reserva de
què la Junta Directiva acordés limitar o suspendre l'entrada de tercers.
2.- Utilitzar adequadament totes les dependències del Club.
3.- Instal·lar al recinte social i en el seu ancoratge, les embarcacions de la
seva propietat, sempre i quan això sigui possible, d'acord amb el
Reglament de Règim Interior.
4.-

Utilitzar la grímpola del Club o qualsevol distintiu d'aquest.

5.- A coadjuvar al compliment dels fins específics del Club.

6.- Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de
qualsevol altre tipus que el Club tingui establertes o organitzi en favor
dels seus socis/sòcies, d'acord amb els Estatuts i les normes o els
reglaments interns aprovats vàlidament pels òrgans de representació o
govern del Club i de les normes que regulen aquestes activitats.
b.- Dels socis/sòcies d'honor, de mèrit i de número.
A més dels assenyalats en l'apartat a), tindran els següents:
1. Participar amb veu i vot a l’Assemblea General o en els òrgans de
representació del Club, en les condicions establertes per l’exercici d’aquest
dret.
2. Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern, en les
condicions establertes per a l’exercici d’aquest dret en l’article 34.
3. Poder proposar a tercers per al seu ingrés al Club com a socis/sòcies,
sempre que comptin amb una antiguitat de tres anys.
4. Que els fills de socis/sòcies puguin fer ús de les dependències del Club fins
a la majoria d’edat, sense necessitat de causar alta en el mateix.
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5. Els socis/sòcies d’honor i de mèrit, estaran exempts del pagament de
quotes i derrames.
c.- Dels socis/sòcies transeünts
A més dels assenyalats en l'apartat a), tindran els següents:
1.- No pagar quota d'entrada.
d.- Dels socis/sòcies juvenils
A més dels assenyalats en l'apartat a), tindran els següents:
1. Abonar un dret d’entrada inferior a l’assignat als socis/sòcies de número.
2. Abonar una quota inferior a la fixada per als socis/sòcies de número.
3. A passar a la categoria de soci/sòcia de número exempt del pagament de
quota d’entrada.
e.- Dels socis/sòcies esportius
A més dels assenyalats a l'apartat a), tindran els següents:
1.- No abonar dret d'entrada.
2.-Abonar una quota social inferior a la fixada per als socis/sòcies de número.
3.- Poder instal·lar al recinte social o ancoratge, una embarcació, que encara
que no sigui de la seva propietat, li estigui cedida pel seu propietari per al
seu ús habitual en les competicions esportives en què participi.
f.- Dels socis/sòcies col·laboradors
Tindran únicament els drets reconeguts en l'apartat a) números 1, 2, 5 i 6.

Article 13è.- Obligacions dels socis/sòcies
a.- En general
1.- Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del Club mitjançant
les aportacions ordinàries o extraordinàries que estableixin els Estatuts o
acordin vàlidament els òrgans de representació o de govern, en l'àmbit de
les seves competències, en forma de quotes d'entrada, periòdiques,
derrames o qualsevol altre que pugui establir específicament per a la
utilització d'instal·lacions o serveis, o per a l'assistència a les
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manifestacions o competicions esportives que organitzi el Club, o en què
participin els seus esportistes o equips.
2.- Complir els estatuts del Club, els reglaments interns i els acords dels òrgans
de representació o de govern adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves
competències.
3.- Contribuir al compliment de les activitats del Club, tant esportives com de
participació, en els òrgans directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
4.- Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions del Club i
notificar els canvis d'aquesta adreça.
5.- A fer-se responsable de tots els actes i despeses que puguin realitzar o
ocasionar les terceres persones alienes al Club i que el soci/sòcia hagi
portat amb ell acompanyant-lo.
6.- Abonar les despeses que ocasioni ell, els seus familiars o acompanyants
durant la seva estada al Club.
7.- A assumir tota la responsabilitat dels accidents que pugui patir o ocasionar
el personal a les seves ordres o per ell contractat, així com les
embarcacions i material de la seva propietat o sota la seva responsabilitat
o patrocini, que es trobi en el recinte del Club, o en els seus amarratges,
amb total indemnitat pel Club.
8.- Abonar les avaries o danys que es puguin ocasionar com a conseqüència de
la imperícia o negligència del soci/sòcia, o del personal a les seves ordres o
per ell contractat, a les embarcacions o material del Club o als béns de
qualsevol classe dels socis/sòcies, o pertanyents a persones estranyes al
Club, però que es trobin en les seves dependències.
9.- A acceptar la resolució de la Junta Directiva en el cas que s'hagi produït
avaries entre embarcacions de dos socis/sòcies.
10.- A comportar-se a les dependències del Club, d'acord amb les normes de
convivència social, i les que s'estableixin per la Junta Directiva.
11.- A facilitar les dades personals i /o de l'embarcació que amarri, o es trobi a
les instal·lacions del Club, així com de la documentació que se’l
requereixi en relació a la mateixa.
b.- Dels socis/sòcies transeünts
A més de les establertes en l'apartat a), tindran les següents:
1.- A l'abonament d'una quota mensual que com a mínim, ha de ser superior a
l'assenyalada per als socis/sòcies de número.
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c.- Dels socis/sòcies esportius
A més de les establertes en l'apartat a), tindran les següents:
1.- A participar com a mínim en nom del Club, en el número de competicions
esportives que s’assenyali cada any per la Junta Directiva.
2.- A representar obligatòriament al Club, en qualsevol prova o competició en
què participi, tant en l’àmbit local com a fora d’ell.
d.- Dels socis/sòcies col·laboradors
Les establertes en l'apartat a) del present article.
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TÍTOL III
Del govern i administració del Club
Secció 1ª.- Òrgans de govern i auxiliars

Article 14è.- Òrgans de govern
Els òrgans de govern de l'Entitat són:
a.- L'Assemblea General de Socis/Sòcies.
b.- La Junta Directiva.
L'administració i gestió del Club correspon a la Junta Directiva, la qual, sota la seva
responsabilitat, pot crear òrgans unipersonals o col·legiats per col·laborar en la
realització de les tasques d'administració i gestió.
Aquests òrgans d'administració i gestió poden tenir la forma de comissions,
administració general, gerència, direcció general o altres, i la seva designació, la
composició, les funcions i les normes d'actuació han de quedar regulades en l'acord
de la Junta Directiva que disposi la seva creació.
En el cas que a aquests òrgans se'ls encomani alguna facultat representativa o
decisòria, corresponent a la Junta Directiva o a algun dels seus components que
sigui delegable, la delegació ha de quedar reflectida en l'acord concret de la Junta
Directiva.
Article 15è.- Òrgans auxiliars
Són òrgans auxiliars:
a.- La Comissió Executiva
b.- La Junta Consultiva
c.- La Comissió Esportiva
d.- Qualsevol altre que pugui la Junta Directiva lliurement constituir amb
vista a la col·laboració i/o realització de les tasques d'administració i
gestió del Club i les seves activitats.
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TÍTOL III
Secció 2ª.- L'Assemblea General de Socis/Sòcies

Article 16è.- L'Assemblea General
L'Assemblea General de socis/sòcies és l'òrgan superior de govern del club, i els
seus acords són vinculants per a tots els socis/sòcies i per la Junta Directiva.
Article 17è.- Assistència de l'Assemblea General
La composició de l'Assemblea General serà de la següent manera:
1.- Seran membres de l'Assemblea General de socis/sòcies, els socis/sòcies
de número, de mèrit i d'honor, que reuneixin les condicions de l'apartat 4
d'aquest article.
2.-

El dret i la obligació dels socis/sòcies a participar en les Assemblees
Generals és personal i no delegable.

3.- El número de socis/sòcies del Club, als efectes de quòrum i constitució,
així com de cens electoral, serà l'existent l'últim dia de l'exercici anterior,
i aquesta xifra es mantindrà com a referència invariable per a totes les
assemblees generals que es facin durant l'exercici següent, qualsevol que
sigui la variació del número de socis/sòcies, que es produeixi durant el
mateix.
4.- Els socis/sòcies de número, de mèrit i d'honor, per poder formar part de
l'Assemblea General, han de complir els requisits següents:
a) Ser majors d'edat civil.
b) Tenir una antiguitat mínima d'un any com a soci/sòcia.
c) No tenir suspesa la condició de soci/sòcia en el moment de la
convocatòria, ni estar en situació de baixa temporal.
d) Tenir plena capacitat d'obrar.
Article 18è.- Classes d'Assemblees Generals de Socis/Sòcies
Les Assemblees Generals són de dues classes:
a.- Assemblees Generals ordinàries.
b.- Assemblees Generals Extraordinàries.
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Article 19è.- L'Assemblea General Ordinària
L'Assemblea General Ordinària, és aquella assemblea que preceptivament s'ha de
reunir un cop l'any, per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva
competència, entre altres, les següents:
a.-

Memòria, liquidació de pressupost, balanç de l’exercici i compte de
resultats.

b.-

Pressupostos per a l'exercici econòmic.

c.-

Fixació de la quantia de les quotes ordinàries o d'entrada, llevat que la
modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, aplicant
com a màxim el percentatge de variació de l'índex general de preus al
consum (IPC) o índex que el substitueixi, des de la darrera modificació, per
la qual cosa la Junta Directiva queda plenament facultada.

d.- Propostes i projectes de la Junta Directiva que acordi sotmetre a
l’Assemblea.
e.-

Propostes per escrit que formulin els socis/sòcies d'honor, mèrit o de
número, que hauran d'anar signades com a mínim, per un 5% dels
mateixos, havent de presentar aquestes com a mínim deu dies abans, de
l’establert per a la celebració de l'Assemblea General.

f.-

Nomenament, cessament i reelecció dels membres de la Junta Directiva,
d’acord amb el Títol III, Secció 3ª, 4ª i 5ª.

g.- Nomenament de socis/sòcies d'honor i de mèrit a proposta de la Junta
Directiva.
h.- L'aprovació del Règim Disciplinari i la seva aplicació.
i.-

Precs i preguntes

Article 20è.- L'Assemblea General Extraordinària.
L'Assemblea General Extraordinària són totes les altres Assemblees Generals que es
convoquin al llarg de l'exercici.
Obligatòriament s'han de tractar en aquesta classe d'Assemblees les següents
matèries:
a.- L'establiment de quotes extraordinàries o derrames.

b.- L'adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles del Club el
valor excedeixi del 20% del pressupost anual de l'exercici.
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c.- La modificació dels estatuts socials.
d.- Proposta de fusió, absorció o segregació del Club.
e.- La dissolució del Club.
En aquestes Assemblees, només podran ser tractats els assumptes que hagin
motivat la convocatòria i figurin en l'ordre del dia de les mateixes.
Article 21è.- Forma i terminis de la convocatòria de les Assemblees
Generals
La convocatòria de les Assemblees, tant Ordinàries com Extraordinàries, es
realitzarà per acord de la Junta Directiva, a iniciativa pròpia o a petició d'un deu per
cent dels socis/sòcies, sempre que aquests siguin socis/sòcies de número, mèrit o
honor. En aquest últim supòsit, serà condició necessària que el tema proposat per a
la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta pel propi òrgan
assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la sol·licitud, en el qual
no serà procedent la convocatòria de l'Assemblea.
Des del dia en què la Junta Directiva rebi la sol·licitud en forma dels socis/sòcies
que demanin la realització d'una Assemblea i la seva convocatòria, no poden passar
més de 30 dies naturals.
Si aquesta no es convoca, serà d'aplicació el que disposa l'article 51 d'aquests
Estatuts.
Entre la convocatòria de l'Assemblea i la seva celebració ha de transcórrer un
mínim de 15 dies naturals i un màxim de 60 dies també naturals.
L'Assemblea General Ordinària és preceptiva i s’ha de celebrar necessàriament dins
dels quatre mesos naturals següents a la finalització de l'exercici.
Les convocatòries expressaran la data, l'hora i el lloc de celebració de l'Assemblea, i
l'ordre del dia, que en les ordinàries ha de comprendre, com a mínim, les matèries
dels apartats a) i b) de l'article 19. Quan l'Assemblea General es convoqui a
iniciativa dels socis/sòcies, a l'ordre del dia han de constar necessàriament les
matèries o qüestions proposades pels socis/sòcies, a més de les que acordi la Junta
Directiva.
Les convocatòries es faran individualment a cada soci/sòcia mitjançant carta, o
correu electrònic. També es poden publicar en un diari d'àmplia difusió a la localitat
del domicili del Club. A més s'exposaran al Tauler d'Avisos del Club.
La informació sobre les matèries objecte de l'Assemblea General estarà a disposició
dels socis/sòcies al domicili social del Club, com a mínim, durant els 10 dies
naturals anteriors a la de celebració de l'Assemblea.
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Article 22è.-Constitució i desenvolupament de les Assemblees
L'Assemblea General serà presidida per una mesa integrada pel President/a i els
altres components de la Junta Directiva del Club. Actuarà com a Secretari/a de
l'Assemblea, el del Club o qui el substitueixi, el qual aixecarà acta de la reunió, fent
constar com a mínim la data, el lloc, l'hora de la reunió, llista d'assistents, text dels
acords adoptats i resultat de les votacions.
El President/a del Club dirigirà els debats, concedirà i retirarà les paraules, fixar els
torns màxims d'intervencions, ordenar les votacions i disposarà d'allò que convingui
per al bon ordre de la reunió. Si es donessin circumstàncies que alteressin de
manera greu l'ordre o fessin impossible la celebració o continuïtat de l'Assemblea,
la taula pot suspendre-la. En aquest cas haurà de preveure i comunicar a
l'Assemblea la data de la seva represa, que serà en un termini no superior a 15 dies
naturals.
L'Assemblea General es considera vàlidament constituïda en primera convocatòria
quan assisteixi la meitat dels socis/sòcies que integren el quòrum assenyalat
l'article 17.3.
En segona convocatòria es considerarà vàlidament constituïda qualsevol que sigui el
número d'assistents.
El temps que ha de passar entre la primera i la segona convocatòria, no pot ser
inferior a mitja hora.
Els acords es prendran per majoria dels presents en el moment de la decisió o
votació, excepte en aquelles matèries en què els Estatuts hagin previst una majoria
qualificada.
L'Acta podrà ser aprovada, en la mateixa Assemblea, en la següent que se celebri,
o pels interventors que hagin estat designats per la mateixa Assemblea, els quals
signaran l'acta juntament amb el President/a i Secretari/a.

TÍTOL III
Secció 3ª.-De la Junta Directiva

Article 23è.-La Junta Directiva i la seva composició
La Junta Directiva és l'òrgan de govern del Club i té la funció de promocionar,
dirigir i executar les activitats del Club i gestionar el seu funcionament, d'acord amb
l'objecte social i els acords de l'Assemblea General.
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Per a l'exercici de les seves competències, la Junta Directiva podrà delegar alguna o
algunes de les seves competències en una Comissió Executiva, amb vistes a obtenir
una major efectivitat en la gestió social.
La Junta Directiva estarà integrada per socis/sòcies de número, honor o de mèrit,
amb un mínim de 7 persones i un màxim de 17, que seran elegits per l'Assemblea
General de Socis/sòcies, d'acord amb el procediment previst en aquests Estatuts.
Tanmateix, es procurarà reflectir una presència equilibrada entre homes i dones de
conformitat amb la normativa actual vigent.
La Junta Directiva estarà proveïda com a mínim dels següents càrrecs, president/a,
d'un Vicepresident/a, un Secretari/a, un Comodor/a, un Vicecomodor/a, un
Tresorer/a i un Conservador/a. La resta de membres fins al màxim permès, estarà
integrat fins per dos vicepresidents/es més i la resta vocals.
L'adscripció als diferents càrrecs dels membres de la Junta Directiva, llevat el de
President/a, els estableix per acord de la Junta Directiva.
Tots els càrrecs de la Junta Directiva, són honorífics, gratuïts i sense cap retribució,
sens perjudici del reintegrament de les despeses en què hagin incorregut en el
compliment de les seves funcions.
La durada en el càrrec serà de sis anys, sent tots els càrrecs reelegibles, tantes
vegades es consideri convenient per l'Assemblea General amb excepció del que
estableixen els paràgrafs següents.
El càrrec de President/a està limitat a dos mandats consecutius.
No obstant això podrà ser reelegit tantes vegades com l'Assemblea estimi
convenient sempre que siguin mandats no consecutius, o després de dos mandats
consecutius, si prèviament entre l'últim mandat i la reelecció, un mandat d'un altre
President/a.
Com a excepció al que s’ha establert, el càrrec de President/a pot ser reelegit,
després de dos mandats consecutius, en el cas que es donessin els pressupostos
que estableix l'article 41 i es tornessin a convocar eleccions.
La renovació dels càrrecs de la Junta Directiva, serà total, i es produirà al final del
mandat de la mateixa, no existint en conseqüència renovacions parcials de la
mateixa.
Article 24è.- Comissió Executiva
La Junta Directiva podrà designar una Comissió Executiva, integrada per un mínim
de tres i un màxim de set membres de la Junta Directiva, que serà presidida pel
President/a o per algun dels vicepresidents/es, amb les competències que els hagi
delegat la Junta Directiva.
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Article 25è.- Competències de la Junta Directiva
Les competències de la Junta Directiva, en general cobreixen i arriben a totes les
matèries i qüestions que exigeixin les funcions executives, directives,
administratives i de gestió que té encomanades, llevat de les que estiguin
expressament reservades a l'Assemblea General.
De manera especial, a títol enunciatiu i no limitatiu, és competència de la Junta
Directiva l'admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci/a, la convocatòria de
les Assemblees, la convocatòria de les eleccions per proveir els càrrecs de la Junta
Directiva, i la presentació a l'Assemblea General ordinària, en finalitzar l'exercici, de
l'informe o la memòria sobre les activitats del Club, de la liquidació de l'exercici
econòmic amb el balanç i el compte de resultats i el pressupost per a l'exercici
següent.
Són així mateix competències de la Junta Directiva,
a.- Tenir cura del compliment dels presents Estatuts.
b.- Complir i fer complir els acords de l'Assemblea General.
c.- Aprovar el Reglament de Règim Interior i les seves modificacions.
d.- Administrar el Club en el sentit més ampli com en dret sigui possible,
excepte en aquelles matèries reservades a l'Assemblea General.
e.- Proposar a l'Assemblea General el nomenament de Socis/Sòcies d'Honor i
de Mèrit.
f.-

Designar els socis/sòcies que han de formar les diferents comissions que
es puguin crear.

g.- Nomenar i separar els empleats del Club i assenyalar els seus sous i
retribucions de tota mena.
h.- Acordar la celebració de regates, esdeveniments esportius i actes socials i
de qualsevol altre tipus.
i.- Assenyalar el número mínim de competicions esportives en què hagin de
participar els socis/sòcies esportius.
j.-

Nomenar els membres de la Junta Consultiva, la Comissió Esportiva, i
qualsevol altre òrgan que constitueixi conforme els presents Estatuts.

k.- Decidir en tots els casos no previstos en els Estatuts o en les normes que
els desenvolupin o complementin.
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Els acords de la Junta Directiva, són immediatament executius.
La representació de l'Entitat, en judici i fora d'ell, correspon a la Junta Directiva,
qui l'exercirà a través del President/a, o, si no pel vicepresident/a o la persona/es
a qui es delegui, i s'estendrà a tots els actes compresos dins de l'objecte social,
així com exercitar quantes facultats no estiguin expressament reservades per la
Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.
Amb vista a l'exercici de les seves competències, la Junta Directiva estarà
investida de les més àmplies facultats, amb les limitacions que estableixen els
presents Estatuts i fora de perill d’aquelles matèries reservades a l'Assemblea
General. A títol enunciatiu, la Junta Directiva podrà:
a) Comprar, disposar, alienar, gravar tota classe de béns mobles i
immobles, i constituir, acceptar, modificar i extingir tota classe de
drets personals i reals, fins i tot hipoteques.
b) Dirigir l'organització de l'Entitat i el seu objecte, nomenant i separant
empleats i representants, assenyalant les seves funcions i retribucions.
c) Atorgar tota classe d'actes, contractes d'administració o de domini,
d'arrendament, simple o financer en totes les seves modalitats, fins i tot
en la forma coneguda com "leasing", en qualitat d'arrendatària, o
negocis jurídics, amb els pactes, clàusules i condicions que estimi oportú
establir; transigir i pactar arbitratges; prendre part en concursos i
subhastes, fer propostes i acceptar adjudicacions. Adquirir, gravar i
alienar per qualsevol títol i, en general, realitzar qualsevol operació
sobre accions, participacions, obligacions o altres títols valors, així com
realitzar actes dels quals resulti la participació en altres societats, bé
concorrent a la seva constitució o subscrivint accions o participacions en
augments de capital o altres emissions de títols valors.
d)

Administrar béns mobles i immobles; efectuar segregacions,
agrupacions i tota classe de divisions; fer declaracions d'edificació i
plantació, delimitacions, fitacions, divisions materials, modificacions
hipotecàries, concertar, modificar i extingir arrendaments, i qualssevol
altres sessions d'ús i gaudi.

e) Girar, acceptar, endossar, intervenir i protestar lletres de canvi i altres
documents de gir, formular comptes de ressaca; requerir protestos per
manca de pagament, d'acceptació o de qualsevol altra classe.
f) Prendre diners a préstec o crèdit, reconèixer deutes i crèdits.
g) Disposar, seguir, obrir i cancel·lar comptes i dipòsits de qualsevol tipus
en qualsevol classe d'entitats de crèdit i estalvi, bancs, fins i tot el
d'Espanya i altres Bancs, Instituts i organismes oficials, fent tot allò que
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la legislació i la pràctica bancària permetin . Llogar i utilitzar caixes de
seguretat.
h) Atorgar contractes de treball, de transport i traspàs de locals de negoci;
retirar i remetre gèneres, enviaments i girs.
i) Comparèixer davant tota classe de jutjats i tribunals de qualsevol
jurisdicció i davant tota classe d'organismes públics, en qualsevol
concepte, i en tota classe de judicis i procediments; interposar recursos,
fins i tot de cassació, revisió o nul·litat, ratificar escrits i desistir de les
actuacions, ja directament o per mitjà d'advocats i procuradors, als
quals podran conferir els oportuns poders.
j) Atorgar i signar tota classe de documents públics i privats; retirar i
cobrar qualsevol quantitat o fons de qualsevol organisme públic o privat,
signant a l'efecte cartes de pagament, rebuts, factures i lliuraments.
k) Concedir, modificar i revocar tota classe d'apoderaments, tant judicials
com extrajudicials.
Article 26è.- Convocatòries, reunions i funcionament
La Junta Directiva es reunirà com a mínim un cop cada tres mesos. La Comissió
Executiva, en el cas que estigui constituïda, es reunirà com a mínim un cop al mes.
La convocatòria de les dues, correspon al President/a. També podran sol·licitar la
seva convocatòria un mínim d'un terç dels components de la Junta Directiva,
havent de realitzar la reunió en el termini dels set dies següents a la petició. En cas
de no convocar-se dins d'aquest termini, pot convocar la reunió el membre de la
Junta Directiva de més edat dels sol·licitants.
Les convocatòries de la Junta Directiva, s'efectuaran amb una antelació mínima de
set dies a la data de la seva celebració, llevat dels casos d'urgència, que podrà
convocar amb una antelació de quaranta-vuit hores.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan hi siguin presents la meitat
dels membres que la formen.
Els acords es prendran per majoria dels presents, llevat que els Estatuts prevegin
una majoria qualificada. En cas d'empat, el vot del President/a serà diriment.
El secretari/a aixecarà acta dels acords de les reunions de la Junta Directiva, que
serà aprovada per la mateixa, i que figuraran, un cop aprovades, en el
corresponent Llibre d'Actes de l'Entitat, amb la signatura del secretari/a i el
vistiplau del President/a o el seu substitut.
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En cas de vots en contra, els membres de la Junta Directiva poden exigir que es
reflecteixi el mateix en l'acta de la reunió.
Article 27è.-Funcions dels càrrecs de la Junta Directiva
A títol enunciatiu, seran funcions dels càrrecs de la Junta Directiva, les següents:
1.- Del President/a:
Correspon al President/a la representació jurídica del Club davant tota classe
d'autoritats i organismes oficials i particulars i són a més deures seus entre altres:
a)

Dirigir i ordenar la marxa de l'Entitat.

b)

Presidir la Junta Directiva, la Comissió Executiva i les Assemblees Generals,
així com totes les altres comissions que es puguin crear, doncs per la seva
condició de President/a, ho és de totes elles.

c)

Resoldre amb el seu vot diriment els possibles empats que es puguin
produir en els diferents òrgans de govern de l'Entitat.

d) Dirigir les deliberacions i debats.
e) Complir i fer complir els acords dels òrgans de govern de l'Entitat.
f)

Ordenació de pagaments.

g) Signatura d'actes, memòries, balanços, pressupostos, certificacions i
documents importants.
2.-Del Vicepresident/a:
Correspon als vicepresidents/es la substitució del President/a, fent les seves
funcions i amb les seves mateixes atribucions, en cas de quedar el càrrec vacant,
absència, incompatibilitat o malaltia.
3.-Del Comodor/a:
És missió específica seva, tot el que es refereix a l'organització de la nàutica del
Club, atracada d'embarcacions, cura i bona presència de les mateixes, així com de
la conservació del material flotant, auxiliar i fix pertanyents al Club. És així mateix
el responsable de la política esportiva del Club i de l'organització de regates.
4.- Del Vicecomodor/a:
Correspon al Vicecomodor/a la substitució del Comodor/a, realitzant les seves
funcions i amb les seves mateixes atribucions, en cas de quedar el càrrec vacant,
absència, incompatibilitat o malaltia.
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5.-Del Secretari/a:
Correspon al secretari/a la formalització de les actes de la Comissió Executiva, de la
Junta Directiva, i de l'Assemblea General, portar els llibres corresponents que no
siguin de comptabilitat, la custòdia de tots ells, l’expedició de certificats, custòdia i
ordenació de l'arxiu.
6.- Del Tresorer/a:
És el responsable de l'àrea econòmica del Club i sota la seva responsabilitat, li
correspon la custòdia dels fons socials, la realització dels arquejos que consideri
convenients, portar degudament els llibres de comptabilitat, intervenir en els
ingressos i els pagaments, estendre els lliuraments que fossin necessaris, i portar la
política econòmica del Club; essent el delegat de la Junta a totes les qüestions que
afectin al personal.
7.- Del Conservador/a:
És missió seva conservar tot el material tant auxiliar com fix propietat del Club,
cuidant-se de la policia, així com de l'embelliment i conservació de l'edifici social,
estris i béns mobles.
8.- Dels vocals:
Els vocals substituiran qualsevol dels restants membres de la Junta Directiva en les
funcions que aquesta els delegui i en els casos d'absència, incompatibilitat o
malaltia i exerciran aquells càrrecs o funcions que, si escau, la mateixa Junta
Directiva acordi.
A l'efecte d'aquests Estatuts, s'entendrà que hi ha incompatibilitat, quan es
produeixi qualsevol situació de conflicte, directe o indirecte, entre un o diversos
membres de la Junta Directiva, en relació amb les decisions en interès del Club,
havent en aquest cas abstenir-se d'intervenir en la mateixa.

TÍTOL III
Secció 4ª.-Provisió i substitució de vacants de la Junta Directiva.
Cessament. Comissió Gestora.

Article 28è.- Càrrecs Interins
La Junta Directiva podrà, a proposta del President/a, acordar en qualsevol moment
l'ampliació del número dels seus membres, sempre que no se superi el número
màxim establert a l'article 23 dels Estatuts, designant lliurement els socis/sòcies,
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fins a la finalització del mandat natural de la Junta Directiva, havent de ser
ratificada aquesta designació en la primera Assemblea General que se celebri.
Igualment, si durant l'exercici es produís alguna vacant en la Junta Directiva en
algun dels càrrecs en què la substitució no estigui prevista en aquests Estatuts, o el
cessament o suspensió d'alguns dels seus components, sempre que el número total
de membres afectats per aquestes circumstàncies no es correspongui amb els
paràmetres assenyalats a l'article 29.3, la Junta Directiva designarà lliurement els
socis/sòcies, que tenint la condició d'elegibles, han d'ocupar aquests càrrecs, fins a
la finalització del mandat natural del substituït, havent de ser ratificada aquesta
designació en la primera Assemblea General que se celebri, sens perjudici del que
disposa l'article 29.2 i 5 respecte del sistema de substitució quan el càrrec vacant
sigui el de President/a.
Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment són transitoris, i també els
designats per ocupar-los, i la seva provisió només durarà el temps que resti de
mandat, sense que la designació alteri el temps natural dels mandats previstos en
els Estatuts.
S'exceptua d'aquesta norma el soci/sòcia designat/da per substituir un membre de
la Junta Directiva amb el mandat suspès temporalment. En aquest supòsit, el
mandat es limita al temps de la suspensió i quedarà sense efecte quan es
reincorpori el titular o, en qualsevol cas, si s'acaba el mandat natural del càrrec.
Article 29è.- Cessament de la Junta Directiva
1.- El cessament de la junta directiva o d'algun dels seus components es produeix:
a) Per finalització del mandat natural pel qual van ser elegits.
b) La dimissió voluntària o cessament per acord de la Junta Directiva.
c) Per pèrdua o suspensió de la condició de soci/sòcia.
d) Per pèrdua de les condicions per ser elegibles.
e) Per decisió disciplinària que inhabiliti per formar part d'òrgans de govern o
de representació del Club.
f) Per aprovació d'un vot de censura.
g) Per mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec.
2.-

Si es produeix la dimissió, renúncia, cessament o suspensió del President/a,
continuarà les seves funcions la Junta Directiva amb plena a capacitat, i el
President/a serà substituït pel vicepresident/a conforme s'assenyala a l’apartat
número 5 del present article.
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3.- Si la dimissió, renúncia o cessament dels components de la Junta Directiva es
produeix de forma simultània i generalitzada, caldrà constituir la Comissió
Gestora regulada a l'article 31, quan es doni un dels supòsits següents:
a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de la
Junta Directiva, incloent la del President/a.
b) Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al
President/a.
c) En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per menys
de set persones.
4.- S'exceptua de l'anterior regulació els supòsits en els quals la dimissió es
produeixi per la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un
procés electoral convocat en el si de l'entitat. En aquest cas, si una vegada
iniciat el referit procés electoral resten a la Junta Directiva un mínim d'un terç
dels seus components, la Junta es mantindrà amb aquests membres i amb
plena capacitat durant el període de transició del desenvolupament electoral,
sense que hagin de proveir-se les vacants ni nomenar la comissió gestora
prevista a l'article 31. En cas contrari, els membres que no hagin dimitit,
juntament amb els components titulars de la junta electoral triada per a aquest
procés electoral, es constituiran en Junta Directiva provisional mentre duri el
referit procés.
5.- En els supòsits anteriors de quedar vacant el càrrec de President/a, exercirà les
seves funcions el vicepresident/a. Si hi ha més d'un, el de major grau, o si no
hi ha relació, el més antic com a soci/a. Si no hi ha vicepresident/a exercirà
aquestes funcions el membre de la Junta Directiva més antic com a soci/sòcia
de l'entitat.
Article 30è.- Suspensió del mandat
La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per:
a) Petició de l'interessat amb causa justificada que aprovi la Junta Directiva.
b) Per la seva suspensió dels drets de soci/sòcia.
c) Per acord de la Junta Directiva quan s'instrueixi un expedient disciplinari,
suspensió que durarà mentre es tramiti l'expedient.
d) Per inhabilitació temporal acordada per decisió disciplinària.
La redistribució dels càrrecs de la Junta Directiva en el supòsit de suspensió dels
que l'exerceixin, serà establerta per acord de la mateixa Junta Directiva. En el cas
que la suspensió afectés al President/a, s'estaria al que estableix l'article anterior,
sent substituït pel Vicepresident/a.
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Article 31è.- La Comissió Gestora
En els supòsits que no es presentés cap candidatura vàlida o es produís algun dels
supòsits que estableix l'article 29.3, es constituirà una Comissió Gestora formada
per un número de membres no inferior al 50% del màxim de llocs de la Junta
Directiva, i designada entre els socis/sòcies que tinguin la qualitat d'elegibles.
La designació dels components d'aquesta Comissió Gestora correspon a la
Federació Catalana de Vela, i la seva missió principal és convocar eleccions per
proveir els càrrecs de la Junta Directiva, la qual cosa s'ha d'efectuar en el termini
màxim de tres mesos a comptar de la data en que la Comissió Gestora va prendre
possessió dels seus càrrecs.
Les facultats de la Comissió Gestora són les mateixes que correspon a la Junta
Directiva, exercint totes les facultats de govern, administració i representació que li
competeixen segons els Estatuts a la mateixa, havent de limitar no obstant això,
les seves funcions i decisions a les necessàries per mantenir les activitats normals
del Club i la protecció dels seus interessos.

TÍTOL III
Secció 5ª.-Elecció de la Junta Directiva. Procés electoral

Article 32è.-Forma d'elecció
L'elecció dels membres de la Junta Directiva, s'ha de fer mitjançant sufragi lliure,
directe, igual i secret dels socis/sòcies amb dret a vot.

Article 33è.- Electors i elegibles
Són electors i elegibles, els socis/sòcies d'honor, de mèrit i de número en els quals
concorrin les següents condicions:
a) Ser majors d'edat civil.
b) Tenir una antiguitat mínima d'un any com a soci/sòcia per ser elector i
elegible.
c) No tenir suspesa la condició de soci/sòcia en el moment de la convocatòria
o en el temps de presentació de candidatures, ni trobar-se en situació de
baixa temporal.
d) Tenir plena capacitat d'obrar.
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Article 34è.- Convocatòria. Terminis
La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva del Club, o, si
s'escau a la Comissió Gestora prevista en l'article 31 dels Estatuts.
La convocatòria s'efectuarà individualment a tots els socis/sòcies per escrit,
mitjançant carta o correu electrònic, i es posarà en coneixement de la Federació
Catalana de Vela.
Així mateix la convocatòria s'exposarà en el Tauler d'Avisos del Club.
Entre el dia de la convocatòria de les eleccions fins al dia de la celebració de les
mateixes, haurà de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.
L'acte de les votacions, es pot fer coincidir amb la celebració d'una Assemblea
General de Socis/Sòcies, incloent-se en el propi ordre del dia de la mateixa.
La convocatòria de les eleccions per finalització natural del mandat de la Junta
Directiva, ha de ser dins dels últims sis mesos de la seva vigència, i sempre amb
l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans de la finalització de l'esmentat
mandat.
La convocatòria d'eleccions per les circumstàncies extraordinàries que regula
l'article 29.3 haurà d'efectuar d'acord amb el que preveu l'article 31 d'aquests
Estatuts.
La convocatòria que anunciï les eleccions ha de contenir com a mínim el següent:
- Número de llocs i càrrecs que cal proveir.
- Condicions per a ser elector i elegible.
- Terminis d'exposició del cens electoral i reclamacions.
- Termini per a la presentació de candidatures.
- Dia i lloc de les eleccions i temps d'obertura del col·legi o col·legis electorals
per exercir el dret a vot.
- Forma d'acreditació dels electors.
Article 35è.- La Junta Electoral
Alhora que la convocatòria d'eleccions, la Junta Directiva o Comissió Gestora si
escau, ha de designar directament la Junta Electoral, que es compon de tres
membres i de tres suplents, designats entre els cent socis/sòcies més antics del
Club, que reuneixin les condicions de l'article 33 dels presents Estatuts. El
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nomenament dels membres de la Junta Electoral es realitzarà per sorteig en un
acte públic entre tots els socis/sòcies amb dret a vot.
El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori i incompatible amb la
condició de candidat o de familiar del candidat tant per afinitat com per
consanguinitat fins a un tercer grau. Si es produeix aquesta incompatibilitat o
ocorregués en el designat alguna circumstància plenament justificativa de la
impossibilitat d'exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents elegits.
Si els elegits com a titulars o suplents per compondre la Junta Electoral es
neguessin a prendre possessió o exercir el seu mandat, de manera que no es
poguessin constituir aquests òrgans electorals, han de ser substituïts pels
socis/sòcies que, reunint els requisits assenyalats, designi la Comissió gestora o la
Junta Directiva.
Article 36è.- Constitució de la Junta Electoral.
Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta
Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment. En l'acte
de constitució es procedirà a l'elecció del President/a de la mateixa. Actuarà com a
Secretari/a de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui del Club, i
estendrà acta de totes les reunions i els acords que prengui la Junta Electoral, amb
el vist-i-plau del President/a de la mateixa. En el supòsit de que el Secretari/a es
presentés en alguna candidatura, els membres de la Junta Directiva, escolliran
entre ells la persona que haurà d’actuar com a Secretari.
La Junta Electoral així constituïda mantindrà el seu mandat i les funcions fins al
final del procés electoral.
Article 37è.- Funcions de la Junta Electoral
Són funcions de la Junta Electoral, les següents:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis/sòcies
respecte al cens o les llistes electorals.
b) L'admissió o el refús de les candidatures i proclamar-les.
c) Decidir, a instància de qualsevol soci/sòcia o candidat/a, o per iniciativa
pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral
que pot constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o
pugui afectar els principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de
llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han d'estar presents en
tot el procés electoral.
d) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els
socis/sòcies o candidats/es en qualsevol fase del procés electoral.

27
Estatuts Socials del RCNB

REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA
e) Publicar els resultats de les eleccions i dur a terme les comunicacions
establertes en els articles 40 i 44.
Totes les reclamacions davant la Junta Electoral s'han de realitzar en un termini
màxim de 3 dies després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació, i la
resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins dels tres dies
següents.
Contra els acords de la Junta Electoral es pot interposar recurs, davant el Comitè
d'Apel·lació o el seu substitut de la Federació Catalana de Vela, en el termini dels 3
dies següents a la data de publicació de l'acord impugnat.
A més de les anteriors funcions, la Junta Electoral, també tindrà les següents:
a) Presidir i controlar l'acte de les votacions amb els objectius de facilitar
l'exercici del dret de vot i vetllar per la màxima puresa del procés. Disposar
el número d'urnes que calgui instal·lar; repartir els censos entre les
diferents urnes; nomenar les persones que, per delegació, siguin
necessàries per a la realització de les votacions i de l'escrutini i, en general,
prendre totes les mesures necessàries per al bon funcionament de les
votacions.
b) Autoritzar els interventors/es que hagin designat en el seu cas els
candidats/es i lliurar les acreditacions a totes les persones que participin
en les eleccions.
c) Controlar la identificació dels electors/es, així com de la comprovació de la
seva condició.
d) Controlar l'emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes.
e) Fer l'escrutini i el recompte dels resultats finals.
f) Resoldre de forma ràpida tots els incidents, consultes i problemes que
sorgeixin en l'acte de la votació.
g) Estendre acta del procés de votació, amb especificació del número de vots
vàlids i vots nuls; resultats de les votacions; descripció de qualsevol
incidència; acords presos per la Junta Electoral en aquestes funcions, i
manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus interventors.
h) Publicar els resultats de les eleccions.
Article 38è.- Cens electoral
Des del dia següent al de la constitució de la Junta Electoral s'han d'exposar o tenir
a disposició dels socis/sòcies, al domicili del Club, durant un temps no inferior a 5
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dies naturals ni superior a 10, les llistes dels socis/sòcies que tinguin dret a ser
electors, d'acord aquests Estatuts i que constitueixen el cens electoral.
Aquestes llistes han de permetre la identificació dels socis/sòcies i incloure, com a
mínim, el nom i els dos cognoms, el número de soci/sòcia 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 s'exposi o que estigui a disposició dels socis/sòcies ha
d'haver estat presentat prèviament pel Club a la Junta Electoral, fent-ho constar en
acta, que ha de reflectir, com a mínim, el número de fulls que la componen i el
total de socis/sòcies. La Junta Electoral contrastarà el llistat amb la seva signatura,
podent disposar d'un duplicat, que quedarà sota la seva custòdia.
Qualsevol soci/sòcia pot consultar el cens electoral durant el període d'exposició de
les llistes. El Club ha de facilitar la seva consulta i mantindrà obertes les
dependències durant els dies del procés electoral, llevat dels festius, a les hores
normals de funcionament de les oficines del Club.
Les reclamacions dels socis/sòcies per les omissions, rectificacions o inclusions
indegudes de socis/sòcies al cens s'han de fer per escrit, adreçades a la Junta
Electoral, dins el període d'exposició de les llistes. Contra els acords de la Junta
Electoral es podran interposar els recursos que preveu l'article 37.
Dins els tres dies naturals següents a la finalització del termini d'exposició del cens
electoral, la Junta Electoral aprovarà la llista definitiva dels socis/sòcies electors i
elegibles, que no podrà ser modificada en el que resta de procés electoral. El cens
definitiu quedarà contrastat per la Junta Electoral amb la seva signatura i romandrà
sota la seva custòdia.
Article 39è.- Presentació de Candidatures i els seus requisits
Des de l'endemà de l'aprovació del cens definitiu per la Junta Electoral i, durant un
període de vuit dies, es podran presentar candidatures a membres de la Junta
Directiva, adreçades a la Junta Electoral, que han d'anar signades pels candidats/es
com a prova de la seva acceptació i acompanyades de la fotocòpia del DNI.
Les candidatures, es presentaran per escrit i en sobres tancats i proposaran el nom
dels socis/sòcies candidats/es encapçalats per qui ho sigui a President/a, juntament
amb els càrrecs obligatoris a què es presenti cada un. Les candidatures han de
contenir, com a mínim, un número de candidats/es no inferior al mínim de
membres de la Junta Directiva que estableix l'article 23.
Les candidatures hauran d'estar subscrites o suportades com a mínim per un deu
per cent dels socis/sòcies de número, mèrit o honor. Aquest suport ha de constar
per escrit en targetes o llistes, amb la suficient identificació del soci/sòcia
proponent, el seu número de D.N.I. i amb la seva signatura. Un soci/sòcia no podrà
donar suport a més d'una candidatura.
Un soci/sòcia no pot presentar-se a més d'una candidatura.
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Si un soci/sòcia membre de la Junta Directiva del Club o de la Comissió Gestora 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.
Dins dels 3 dies següents a la finalització del termini per presentar candidatures, la
Junta Electoral comprovarà que en els candidats/es presentats i, si escau, en els
socis/sòcies que els donen suport, concorren, respectivament, les condicions per
ser elegibles i electors, i que s'han complert tots els tràmits establerts en els
Estatuts per a aquesta fase del procés electoral.
A continuació, la Junta Electoral proclamarà les candidatures que poden participar
en les eleccions i refusarà les que no tinguin els requisits necessaris.
Aquestes decisions s'han de fer constar en l'acta de la Junta Electoral i es notificarà
per escrit als candidats/es que encapçalin cada candidatura. Si l'acord de la Junta
Electoral refusa una candidatura o algun candidat/a o candidats/es que la integren,
ha d'expressar els motius.
Una candidatura no pot ser invalidada perquè algun o alguns dels seus components
no gaudeixin de les condicions per ser elegibles, llevat que la invalidació afecti el
candidat a President/a. Aquests han de quedar exclosos de la candidatura, però la
candidatura serà vàlida amb la resta dels seus components, sempre que arribin al
mínim dels llocs a elecció, d'acord amb el que es disposa en el present article.
Dins dels dos dies següents a la proclamació de les candidatures, la Junta Electoral
enviarà una certificació de l'acta de proclamació a la Junta Directiva o la Comissió
Gestora.
Totes les reclamacions contra les decisions de la Junta Electoral en aquesta fase de
presentació i proclamació de les candidatures es faran per escrit, d'acord amb el
que disposa l'article 38. Contra les decisions de la Junta Electoral es poden
interposar els recursos que fixa l’article assenyalat.
Article 40è.-Candidatura única
Si només es presentés o quedés vàlida una única candidatura, la Junta Electoral
procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la
Junta Directiva del Club, i ho comunicarà dins dels tres dies següents a la Junta
Directiva o a la Comissió Gestora, així com a totes aquelles altres entitats a les que
el Club estigui afiliat.
Article 41è.-Invalidesa o no presentació de candidatures
De no presentar cap candidatura, o de no ser vàlida cap de les presentades, la
Junta Electoral ho comunicarà a la Junta Directiva o a la Comissió Gestora del Club,
les quals hauran de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos.
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Article 42è.- Data de les eleccions
A partir dels set dies de la proclamació de candidatures, se celebraran les eleccions,
dins el termini màxim de seixanta dies, a comptar de la convocatòria de les
eleccions.
Dins d'aquest període, els candidats/es poden realitzar els actes de promoció o
propaganda de la seva candidatura que creguin convenients, i la Junta Electoral té
competència per a resoldre totes les sol·licituds i reclamacions que puguin
presentar-se dins de la campanya electoral, o per adoptar les mesures que
consideri necessàries per mantenir la igualtat d'oportunitats dels candidats o per
impedir situacions abusives o incorrectes.
Article 43è.-De les votacions
No està permès el vot per correu ni per delegació.
Els Socis/Sòcies hauran d’emetre el vot personalment el dia de la jornada electoral
en el si de l’Assemblea General convocada a l’efecte, dins de l’horari establert per la
Junta Electoral, en el domicili del Club i hauran d’acreditar la personalitat d’elector
mitjançant un dels següents documents:
a) Document Nacional d’Identitat (DNI)
b) Passaport
Tots els incidents, com reclamacions o impugnacions, que es produeixin durant
l'acte de les votacions per part de candidats/es, els seus interventors/es o
socis/sòcies electors/es, han de ser resolts per la Junta Electoral, i els seus acords
són immediatament executius, sense que s'interrompi ni es pugui suspendre per
aquesta causa l'acte de les votacions i sense perjudici dels recursos que es puguin
interposar contra les decisions de la Junta Electoral, que preveu l'article 37.
Acabat el temps previst de les votacions, que no podrà ser inferior a 5 hores i com
a mínim de les 15.00 hores a les 20.00 hores, la Junta Electoral procedirà a la
realització de l'escrutini i el recompte de vots, i fer un resum final dels resultats,
que ha d'incloure el total dels votants, els vots vàlids que hagin obtingut cadascuna
de les candidatures i els vots anul·lats o en blanc. Tot això es reflectirà en l'acta per
la Junta Electoral.
Article 44è.-Proclamació de la candidatura guanyadora
Correspon la proclamació de la candidatura guanyadora a la Junta Electoral
immediatament després de finalitzar l'escrutini. L'acte ha de ser públic i podran
assistir els socis/sòcies del Club.
La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids ha de ser proclamada
guanyadora. Si es produís empat entre les dues o més candidatures que hagin
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obtingut més vots, hauran de repetir les votacions al setè dia següent, al mateix
lloc i hora, entre els empatats.
L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es comunicarà mitjançant
certificació, dins dels tres dies següents, a la Junta Directiva o Comissió Gestora del
Club, així com a totes aquelles altres entitats a les que el Club estigui afiliat.
Contra l'acte de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar els
recursos que es regulen a l'article 37.
Article 45è.-Presa de possessió
Els candidats/es elegits han de prendre possessió dels seus càrrecs, en el termini
de vuit dies a comptar de la proclamació de la candidatura guanyadora.

TÍTOL III
Secció 6ª.- Vot de censura

Article 46è.-Sol·licitud
Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President/a del Club, la
totalitat de la Junta Directiva, o contra qualsevol dels seus membres, caldrà que es
demani per escrit motivat, amb la signatura com a mínim el 15% dels socis/sòcies
de ple dret a l’Assemblea General del Club, o per la majoria dels membres de la
mateixa Junta Directiva, segons qui siguin els promotors. En l'escrit de sol·licitud,
han de constar totes les circumstàncies personals dels sol·licitants, així com el
número del document nacional d'identitat o passaport, i número de soci/sòcia.
Poden sol·licitar el vot de censura i participar en la votació els socis/sòcies d'honor,
de mèrit i de número que reuneixin la condició d'electors/es.
Article 47è.-Tramitació
Presentada la sol·licitud de vot de censura, s'ha de constituir, dins dels 10 dies
naturals següents, una mesa integrada per cinc membres, formada per dos
membres de la Junta Directiva i designats per aquesta, i pels dos primers
socis/sòcies signants de la sol·licitud i un/a delegat/a de la Federació Catalana de
Vela designat per aquesta, que serà el President/a, a fi de realitzar, en el termini
màxim dels 10 dies següents a la seva constitució, les comprovacions oportunes
sobre el compliment dels requisits assenyalats en l'article anterior.
Article 48è.-Convocatòria de l'Assemblea General
Comprovada l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats, la Junta Directiva
ha de convocar Assemblea General amb els requisits de l'article 21, i en la qual
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tindran veu els
censurats/des.

representants

dels

sol·licitants

del

vot

de

censura

i

els

La celebració de l'Assemblea General s'ha de fer en un termini no inferior a 10 dies
ni superior a 20 dies, un cop finalitzada la comprovació a què fa referència l'article
anterior.
L'Assemblea serà presidida per la mesa esmentada a l'article 47, la qual resoldrà
tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir durant el transcurs de la
mateixa, sent els seus acords immediatament executius i sense que s'interrompi ni
es pugui suspendre per aquesta causa la votació. Finalitzada la votació, la Mesa ha
de disposar la realització de l'escrutini i el recompte dels vots en la forma que
prescriu l'article 43 d'aquests Estatuts.
Contra la resolució final de la mesa es poden interposar, els recursos que preveu
l'article 37.
Article 49è.-Aprovació del vot de censura
Per aprovar el vot de censura caldrà el vot favorable dels 2/3 del número de
socis/sòcies amb dret a vot, assistents a l'acte, sempre que en l'acte de la votació
participi, com a mínim, un 25% del total de membres amb dret a vot del Club.
Un cop acordat el vot de censura, el President/a, la Junta Directiva, o els membres
afectats, cessaran automàticament dels seus càrrecs, i segons el cas es procedirà
d'acord amb el que estableix la secció 4a del present Títol.
En el cas que no prosperi el vot de censura, no es podrà plantejar de nou pels
mateixos motius, fins transcorregut el termini d'un any comptat des de la data de la
celebració de l'Assemblea General en la qual es va acordar la denegació.
Article 50è.-Negativa a la constitució de la mesa o convocatòria de
l’Assemblea
Pel cas que la Junta Directiva no nomenés els membres de la Mesa, o no convoqués
l’Assemblea General, els socis/sòcies del Club poden requerir a la Junta per tal que
en un termini concret ho faci. Transcorregut el termini abans assenyalat sense que
la Junta hagi atès el requeriment formulat, la Secretaria General de l’Esport (si la
Federació Catalana de Vela no té regulació específica a aquest respecte), podrà
nomenar discrecionalment els membres de la Mesa que faltin.
Constituïda la Mesa, si la Junta Directiva no compleix l'ordre de convocatòria, la
Mesa mateixa pot convocar directament els socis/sòcies a l'Assemblea General, tot
això amb independència de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar
dels incompliments.
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TÍTOL III
Secció 7ª.- De la Junta Consultiva i la Comissió Esportiva

Article 51è.- Composició de la Junta Consultiva
La Junta Consultiva estarà formada per socis/sòcies que siguin d'honor, mèrit i de
número en la proporció que estimi convenient la Junta Directiva.
La Junta Consultiva serà elegida per la Junta Directiva i la durada en el càrrec
coincidirà amb el mandat natural de la Junta Directiva que els hagi designat.

Article 52è.- Missió de la Junta Consultiva
És missió de la Junta Consultiva informar i assessorar la Junta Directiva en tots els
assumptes que aquesta li encomani i informar sempre en els casos que preveuen
els articles d'aquests Estatuts.

Article 53è.- Càrrecs de la Junta Consultiva
La Junta Consultiva es compondrà d'un President/a, dos vicepresidents/es i el
número de vocals que s'estimi oportú la Junta Directiva, un dels quals amb funcions
de secretari/a.

Article 54è.- Funcionament
La Junta Consultiva es reunirà per convocatòria del seu President/a. La mateixa
Junta establirà el seu règim de funcionament i de presa d'acords. En tot allò no
previst, serà d'aplicació amb caràcter supletori, els principis reguladors previstos
per la Junta Directiva en els presents Estatuts quant li sigui d'aplicació.

Article 55è.-Composició de la Comissió Esportiva
La Comissió Esportiva estarà integrada pel Comodor/a, que n'és el President/a i per
tants vocals com es cregui necessari, que seran designats lliurement pel Comodor/a
entre els socis/sòcies del Club, prèvia la seva aprovació per la Junta Directiva.

Article 56è.-Funcions i funcionament
Les funcions de la Comissió Esportiva, seran totes aquelles qüestions que estiguin
relacionades amb l'organització de regates, o la participació en les mateixes,
material, Comitès, etc.
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La Comissió Esportiva, es reunirà per convocatòria del seu President/a. La pròpia
Comissió establirà el seu règim de funcionament i de presa d'acords. En tot allò no
previst, serà d'aplicació amb caràcter supletori, els principis reguladors previstos
per la Junta Directiva en els presents Estatuts quant li sigui d'aplicació.
Totes les decisions de la Comissió Esportiva hauran de ser aprovades per a la seva
efectivitat per la Junta Directiva.
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TÍTOL IV
Règim documental i econòmic
Secció 1ª.- Règim documental

Article 57è.- Règim documental i comptable
Integra el règim documental i comptable del Club:
a)

El llibre d'actes, en el qual s'han de consignar les reunions de l'Assemblea
General, de la Junta Directiva i si escau, dels altres òrgans col·legiats de
l'Entitat, amb expressió de la data, assistents a les reunions, assumptes
tractats i acords presos. Les actes seran subscrites pel President/a i
Secretari/a del Club. Les de les Assemblees Generals, seran subscrites a
més en el seu cas, pels interventors.

b)

En el Registre de socis/es, haurà de constar el nom, cognoms, domicili, i
document nacional d'identitat dels socis/sòcies, número d'ordre d'ingrés al
Club, i data de baixa. El Registre de socis/sòcies està subjecte a la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i totes les normes la desenvolupin, complementin o substitueixin.

c) Els llibres de comptabilitat. En els llibres de comptabilitat, han de figurar tant
el patrimoni de l'Entitat, com els drets i les obligacions contretes, els
ingressos i despeses de l'Entitat, havent de concretar la procedència
d'aquells i la inversió o la destinació d'aquests.
Si es produeixen ingressos provinents de donacions s'especificarà, si escau,
la finalitat a què es destinen, amb referència al document de la donació i
l'acceptació d'aquesta.
d) Llibre registre de títols de deute. En aquest, s'anotaran tots els títols de
deute que s'emetin pel Club, els seus titulars i cessions.
e) El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria econòmica, els quals
s'hauran de formalitzar durant el primer quadrimestre següent a la fi de
l'exercici.
f)

Tots aquells documents, instruments o llibres auxiliars que es considerin
oportuns per a un millor compliment de les finalitats del Club.
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Article 58è.- Diligència documental
Tots els llibres han d'estar degudament diligenciats. Les diligències es podran fer al
Registre d'Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, o a les
representacions territorials de la Secretaria General de l'Esport, o a la Federació
Catalana de Vela o per diligència notarial. Si es redactessin les actes o portessin els
llibres de comptabilitat informatitzats sobre fulles, s'enquadernaran correlativament
els corresponents a cada exercici i s'han de diligenciar dins els quatre mesos
següents al final de l'exercici.
Per complir amb el règim documental, el Club podrà utilitzar els sistemes
informàtics que en cada moment estableixi la Junta Directiva i permeti la legislació
vigent.

TÍTOL IV
Secció 2º Règim econòmic i comptable

Article 59è.- Principis generals
Seran d'aplicació les normes econòmiques legalment establertes, i se sotmetrà al
principi de pressupost i patrimoni propi.
Article 60è.- Formalització de comptes
L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural.
La Junta Directiva haurà de formular i presentar a l'Assemblea General, dins els
quatre primers mesos de cada exercici, els comptes anuals, que comprenen el
balanç i compte de pèrdues i guanys, de manera que expressin amb claredat la
situació financera i patrimonial de la entitat, la liquidació del pressupost i una
memòria econòmica anual explicativa de les variacions del balanç i del compte de
pèrdues i guanys en relació amb el pressupost aprovat anterior.
Els comptes anuals i pressupostos han d'estar un mínim de 10 dies abans de
l'Assemblea General a disposició de tot soci/sòcia que ho sol·liciti, en el domicili
social de l'Entitat.
Article 61è.- El Balanç
El balanç ha de comprendre els béns i drets dels quals sigui titular el Club, així com
els fons propis i les obligacions contretes, sense que puguin compensar les partides
de l'actiu i del passiu o les despeses i els ingressos.
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També comprendrà els elements de l'immobilitzat i circulant la utilització dels quals
tingui un límit temporal, i ha de amortitzar-se proporcionalment al temps en què
estigui prevista la seva utilització. L'import de les amortitzacions realitzades, ha de
constar al balanç.
Si el Club tingués la majoria de capital en alguna societat o empresa haurà de
presentar, a més dels comptes que estableixen els apartats anteriors, els comptes i
informes consolidats en aquestes societats, amb els mateixos apartats i requisits
establerts per al Club.
Article 62è.-La Memòria
A la Memòria Econòmica ha de constar, de manera obligada:
a) L'import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis
que no estiguin previstes en el balanç.
b) L'import de les garanties i els avals compromesos.
Article 63è.-Comptes de despeses
En el compte de despeses ha de quedar diferenciat el cost del personal, ajudes i
despeses produïdes pels equips esportius i els seus tècnics i esportistes, de les
despeses referents a serveis i les instal·lacions que es facilitin als socis/sòcies, i
dels motivats per la direcció i l'administració del Club.
Article 64è.- L’Auditoria
Si la Junta Directiva ho estima convenient, o ho sol·liciten un cinc per cent dels
senyors/es socis/sòcies, poden ser comprovats els comptes anuals i les dades
comptables de la memòria, sent a càrrec de qui ho sol·liciti les despeses que això
ocasioni, i limitada a l'últim exercici.
Hauran de ser revisades mitjançant la corresponent auditoria, els comptes anuals i
les dades econòmiques de la memòria, de forma obligatòria, quan el Club es trobi o
li sigui sol·licitada, basant-se alguns dels supòsits establerts per les normes legals
vigents.
Els auditors han de tenir accés als comptes dins dels 15 dies següents des que el
Club rebi la petició escrita de revisió.
De qualsevol auditoria que es practiqui s'ha de donar compte a l'Assemblea
General.
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Article 65è.-Facultats de disposició
La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l'entitat, amb els
límits establerts en els presents Estatuts, i les disposicions legals que li siguin
d'aplicació.
El mandat genèric de la Junta Directiva per disposar dels fons socials o obligar a
l'entitat queda comprès en els límits del total de despeses previstes en el
pressupost anual degudament aprovat per l'Assemblea, amb una variació màxima
d'un 20%. Per comprometre o realitzar despeses que excedeixin en més d'un 20%
de l'import autoritzat en el pressupost s'haurà d'obtenir autorització de l'Assemblea
General que haurà de comptar amb el vot favorable dels 2/3 dels assistents.
Dins dels límits assenyalats en el paràgraf anterior, la Junta Directiva pot acordar el
traspàs de partides.
La Junta Directiva també podrà disposar de l'import d'aquells ingressos que no
estaven previstos, o del que excedeixi de l'import previst en el pressupost.
Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici s'aplicarà, amb caràcter provisional, la
part proporcional de les xifres que com a despeses van ser aprovades per la Junta
Directiva com a pressupost per a l'any anterior, actualitzades segons la variació de
l'índex del cost de la vida que es s'hagi produït en aquest exercici.
L'Assemblea General només pot autoritzar en forma general a la Junta Directiva per
a l'adquisició, gravamen o alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec
durant l'exercici, fins a un import conjunt màxim del 20% del pressupost
d'ingressos. Qualsevol altre acord que pugui excedir dels límits abans assenyalats,
s'ha de fer amb la prèvia proposta específica a l'Assemblea que consti en l'ordre del
dia, i sigui aprovada per les 2/3 parts dels assistents.
La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l'entitat amb el límit
del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima
d'un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia s'estableix com a
preceptiva la convocatòria d'una Assemblea General per tal que autoritzi el
pressupost complementari.
Article 66è.-Del patrimoni
El Reial Club Nàutic de Barcelona posseeix un patrimoni que comprèn l'edifici social
situat al Moll d'Espanya, zona Esportiva, en règim de concessió administrativa, així
com tot el material flotant existent al costat de la concessió i diferents
embarcacions. Comprèn igualment tot el mobiliari, estris, maquinària i Biblioteca, i
tots els drets d'imatge i drets no tangibles.
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Article 67è.- Dels ingressos.
Són mitjans econòmics per a la vida i desenvolupament del Club els següents:
a) Quotes socials, d'amarratges, d'emmagatzematge, etc.
b) Beneficis que pugui obtenir en competicions esportives i festes socials que
organitzi.
c) Emprèstits oficials i crèdits bancaris que pugui obtenir.
d) Subvencions i donatius que pugui percebre.
e) Productes de la venda de material sobrant.
h) Derrames obligatòries.
i) Qualsevol altre ingrés que pugui percebre.
A més per a l'obtenció de mitjans econòmics, el Club podrà:
1.- Destinar solament els seus béns a fins industrials, comercials, professionals
o de servei o exercir activitats d'igual caràcter quan els possibles
rendiments s'apliquin íntegrament a la consecució del seu objecte social,
sense que en cap cas, puguin repartir-se beneficis entre els socis/sòcies.
2.- Fomentar i organitzar manifestacions o esdeveniments de caràcter
esportiu, cultural o de qualsevol altre tipus, dirigides al públic en general o
especial, aplicant els beneficis obtinguts al desenvolupament de les
activitats físiques, esportives i culturals dels seus socis/sòcies.
La totalitat dels ingressos s'aplicarà al compliment dels seus fins socials.
Article 68è.-Alienació i gravamen de béns. Requisits
El Club podrà gravar i alienar els seus béns, prendre diners a préstec, i emetre
títols transmissibles, representatius de deute patrimonial, sempre que compleixin
amb els següents requisits:
a) Que siguin autoritzades tals operacions per majoria de dos terços en
Assemblea General Extraordinària.
b) Que aquests actes no comprometin de manera irreversible el patrimoni o
l'activitat esportiva que constitueix el seu objecte social.
c) Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantia superior al vint per
cent del pressupost anual, així com en supòsit d'emissió de títols serà

40
Estatuts Socials del RCNB

REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA
imprescindible l'aprovació de l'Assemblea General Extraordinària i l'acord ha
de tenir el vot favorable de 2/3 dels assistents.
Per a la justificació del requisit b) d'aquest article es pot exigir, sempre que ho
sol·liciti almenys el cinc per cent dels socis/sòcies, l'oportú dictamen econòmic
actuarial.
En tot cas, el producte obtingut per l'alienació de béns propietat del Club, haurà
d'invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció i la millora de béns de la
mateixa naturalesa, segons els objectius esportius de l’entitat, llevat que hi hagi
un informe favorable de la Secretària General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya que determini una destinació diferent.
Article 69è.-Títols de deute
L'emissió de títols transmissibles representatius de deute, que excedeixi el vint per
cent del pressupost d'ingressos de l'exercici, haurà de ser aprovada en Assemblea
General Extraordinària amb el vot favorable de 2/3 dels assistents, la qual establirà
les característiques de l'emissió, que ha de complir els requisits legals establerts.
Article 70è.-Altres limitacions
Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantia superior al 50% del
pressupost anual, s’haurà de complir amb els requisits legals vigents.
Article 71è.- Responsabilitat
Els membres de la Junta Directiva responen mancomunadament de la seva gestió
davant dels socis/sòcies, dels actes que hagin autoritzat en contra del que
preveuen els articles anteriors, amb excepció dels que hagin votat en contra de
l'acord i així ho hagin fet constar en l'acta.
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TÍTOL V
Règim disciplinari i jurisdiccional

Article 72è.- Règim disciplinari
Queden subjectes al règim disciplinari les infraccions a les normes de conducta
esportiva i social. Les infraccions relatives a activitats o competicions esportives,
relatives a les regles de joc o de competició seran sancionades conforme els
reglaments vigents reguladors de les mateixes, llevat que impliquin infraccions a
normes o disposicions reglamentàries o estatutàries del Club. Les sancions relatives
a les normes de conducta esportiva o associativa es sancionen d'acord amb les
normes o disposicions reglamentàries o estatutàries del Club.

En tot allò no previst en aquest títol, és aplicable amb caràcter supletori les
disposicions contingudes en el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol pel qual
s'aprova el text únic de la Llei de l'Esport de Catalunya, o normativa vigent
d’aplicació que la substitueixi.
Article 73è.- Infraccions
Són infraccions a la conducta esportiva les accions i omissions contràries al que
disposen les normes generals de disciplina i convivència esportiva, siguin o no
comeses en el transcurs d'una competició de tipus federatiu.
Són infraccions a les normes de conducta social les accions o omissions que
infringeixin les presents Estatuts, el Reglament de Règim Interior, i els acords de
l'Assemblea General i de la Junta Directiva del Club.
Les infraccions de les regles de competició comeses durant el desenvolupament de
la mateixa dins l'àmbit intern, seran sancionades pels jutges de la competició,
d'acord amb les regles de la mateixa.
Article 74è.- La potestat disciplinària.
La potestat disciplinària confereix als seus titulars legítims la possibilitat de reprimir
o sancionar les persones sotmeses a la disciplina esportiva o associativa de
l'entitat, és a dir, als seus socis/sòcies afiliats, esportistes, tècnics i directius,
d'acord amb les normes legals, estatutàries o reglamentàries i segons les seves
respectives competències.
L'exercici de la potestat disciplinària correspon,
a.- Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament de competicions socials.
Les seves decisions seran inapel·lables.
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b.- A la Junta Directiva.
La potestat disciplinària atribuïda a la Junta Directiva podrà delegar per aquesta en
un Comitè de Disciplina designat a l'efecte, el qual estarà compost per un número
de membres no inferior a tres ni superior a cinc, que seran designats per la mateixa
Junta Directiva d'entre els socis/sòcies, en els quals concorrin les condicions de
l'article 17 apartat 4.
El Comitè de Disciplina, convocat cada vegada que sigui necessari, haurà de
resoldre per majoria els assumptes sotmesos a la seva competència. El seu mandat
l'establirà la Junta Directiva al moment del seu nomenament, no podent en
qualsevol cas, excedir el de la Junta Directiva delegant.
Article 75è.- Bases del procediment
Les infraccions a la conducta esportiva o per incompliment de les prescripcions
estatutàries o reglamentàries s'han de tramitar per un procediment ordinari, que
s'iniciarà mitjançant acord de la Junta Directiva, bé per pròpia iniciativa o a petició
raonada de part.
Es podrà acordar, amb caràcter previ, per decidir l'obertura d'expedient o el seu
arxiu, la instrucció d'una informació reservada.
Iniciat el procediment, l'òrgan disciplinari, (la Junta Directiva o el Comitè de
Disciplina si aquest es troba designat), formularà el corresponent plec de càrrecs, el
qual es comunicarà a l'interessat, a fi que aquest pugui efectuar per escrit les
al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels
seus drets.
Incoat l'expedient, la Junta Directiva, podrà en qualsevol moment adoptar les
mesures provisionals que consideri oportunes.
Un cop s'hagi complert aquest tràmit, la Junta Directiva o l'òrgan disciplinari
delegat haurà de prendre l'oportú acord en el termini màxim de 20 dies, el qual
s'haurà de notificar de manera immediata a l'interessat/da, amb especificació dels
recursos que corresponguin.
Article 76è.- Les Infraccions
Les Infraccions es classifiquen en: molt greus, greus i lleus.
I. Són infraccions molt greus
a) Les agressions a qualsevol persona que es trobi a les dependències
del Club o que intervingui en algun acte organitzat pel Club, que
comportin un menyscabament en la integritat corporal, física o
mental de la persona agredida.
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b) Els comportaments antiesportius o antisocials que impedissin la
celebració d'un acte o competició o obligués a la seva suspensió
temporal o definitiva.
c) Les intimidacions o coaccions realitzades contra àrbitres, jutges,
tècnics, directius i altres autoritats esportives, així com la
desobediència manifesta de les ordres i instruccions emanades
dels mateixos.
d) La manifesta desobediència als Estatuts, Reglament de Règim
Interior i acords de la Junta Directiva i Assemblea General.
e) Els abusos d'autoritat i usurpació d'atribucions.
f) La violació de secrets en assumptes que coneguin per raó del seu
càrrec.
g) El mal ús de les instal·lacions o estris del Club, que produïssin
danys superiors a 300, -Euros.
h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat
d'una competició.
i) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar
artificialment la capacitat física de l'esportista i la pràctica
d'activitats o la utilització de mètodes antireglamentaris que
puguin modificar o alterar els resultats d'una competició o una
prova, així com la promoció del consum de substàncies o fàrmacs
o la incitació a consumir.
j) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les
eleccions a la Junta Directiva i tots els actes dirigits a impedir o
pertorbar el desenvolupament dels processos electorals del Club;
així mateix els incompliments dels acords de les assemblees
generals de socis/sòcies així com dels reglaments electorals i altres
disposicions estatutàries o reglamentàries.
k) La no convocatòria, en els terminis o condicions legals, de manera
sistemàtica i reiterada, de l'Assemblea.
l) El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt
greu.
m) L'incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal
Català de l'Esport.
n) La utilització incorrecta dels fons privats del Club, així com de les
subvencions, crèdits, avals i altres ajudes rebudes de l'Estat i de
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les comunitats autònomes o ajuntaments i altres corporacions de
dret públic.
o) Els actes, manifestacions i qualsevol tipus de conducta que,
directament o indirectament, indueixin o incitin a la violència
II. Són infraccions greus
a) Les agressions a què es fa referència en l'apartat I.a, si impliquen
una gravetat menor, atès el mitjà emprat o el resultat produït
b) Els insults i les ofenses a jutges, àrbitres, tècnics i directius i altres
autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres
participants.
c) Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la
dignitat esportius.
d) La comissió per negligència de les infraccions tipificades en les
lletres b, i, k, i o de l'apartat I.
e) El trencament de la sanció per infracció lleu.
f) La manifesta desobediència als Estatuts, Reglament de Règim
Interior i acords de la Junta Directiva, que no constituïssin falta
molt greu.
g) El mal ús de les instal·lacions o estris del Club, que produïssin
danys superiors a 60.-Euros.
h) La conducta contrària a les bones normes socials i d'educació.
III. Són infraccions lleus
a) Lleugera incorrecció amb els consocis/es i amb qualsevol persona
que estigui al Club, així com davant jutges, àrbitres, tècnics,
directius/directives i autoritats esportives, així com a altres
competidors.
b) La descurança en la conservació i cura del material, locals,
instal·lacions esportives.
c) El mal ús de les instal·lacions i estris del Club, encara que no
produïssin danys.
Article 77è.-Sancions.
Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb:
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a) suspensió d'un a quatre anys de la qualitat de soci/sòcia.
b) Expulsió del Club.
c) Inhabilitació temporal per competir com a soci/sòcia del Club d'un a quatre
anys.
Les infraccions greus podran ser sancionades amb:
d) Suspensió d'un mes a un any de la qualitat de soci/sòcia.
e) Inhabilitació temporal per competir com a soci/sòcia del Club d'un mes a
un any.
Les infraccions lleus podran ser sancionades amb:
f) Advertència.
g) Amonestació pública.
h) Suspensió de la qualitat de soci/sòcia per un temps màxim d'un mes.
Article 78è.-Prescripció
Les infraccions lleus i les sancions prescriuen al mes, les greus a l'any i les molt
greus als tres anys d'haver estat comeses.
El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en què s'han
comès, s'interromp en el moment en què s'acorda iniciar el procediment i torna a
comptar si l'expedient roman paralitzat per causa no imputable a l'infractor o
infractora durant més de dos mesos o si l'expedient acaba sense que l'infractor o
infractora hagi estat sancionat.
Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu; a l'any, si
ho han estat per infracció greu, i als tres anys, si ho han estat per infracció molt
greu.
El termini de prescripció de la sanció comença a comptar el dia següent al d'adquirir
fermesa la resolució per la qual s'ha imposat o al dia en què s'ha violat el
compliment, si la sanció havia començat a complir-se.
Article 79è.-Recursos.
En les resolucions que es dictin es farà constar si ho són en única instància o no, i
els recursos que contra la mateixa es poden interposar d'acord amb aquest article.
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Si són resolucions definitives dictades en matèria disciplinària esportiva, ser objecte
de recurs davant el comitè d'apel·lació de la Federació Catalana de Vela en el
termini dels deu dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte de
recurs.
Igualment es podran recórrer davant el comitè d'apel·lació de la Federació Catalana
de Vela les decisions adoptades per la Junta Electoral, en el termini de tres dies
hàbils següents al de la notificació de l'acord o la resolució objecte de recurs o al
d'aquell en què s'entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s'ha
dictat cap resolució expressa en el termini establert.
Els acords de l'Assemblea General i les decisions adoptades en primera i única
instància en matèria disciplinària associativa o qualsevol altra de tipus societari no
esportiu aprovada pels òrgans de govern i administració del Club, poden ser objecte
de recurs davant l'autoritat judicial en el termini dels quaranta dies següents a la
notificació de l'acte impugnat, sens perjudici del que estableixin les disposicions
contingudes en el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol pel qual s'aprova el text
únic de la Llei de l'Esport de Catalunya, o normativa vigent d’aplicació que la
substitueixi.
La interposició dels recursos assenyalats en el present article, no suspèn
l'executabilitat dels acords recorreguts, a excepció de que concorrin circumstàncies
que així ho aconsellin, a criteri de l'òrgan que ho revisi, federatiu, administratiu o
judicial, prèvia sol·licitud raonada de l'interessat.
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TÍTOL VI
Reforma dels Estatuts i Dissolució de l'entitat

Article 80è.- Modificacions dels Estatuts. Requisits
Els presents Estatuts només podran ser modificats, reformats o derogats per acord
de l'Assemblea General Extraordinària, convocada a l'efecte i mitjançant la votació
favorable de dos terços dels socis/sòcies de número, d'honor o de mèrit assistents.
No obstant això, si la modificació d'Estatuts vingués imposada per norma legal, els
Estatuts podran ser modificats, per acord de l'Assemblea General Extraordinària,
convocada a l'efecte i mitjançant la votació favorable de la majoria dels socis/sòcies
amb dret a vot assistents.
La reforma dels Estatuts seguirà pel que fa al Registre d'Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya d'Associacions Esportives dels mateixos tràmits
administratius que per a la seva inscripció.
Article 81è.- Dissolució del Club
El Reial Club Nàutic de Barcelona s'extingirà per acord de l'Assemblea General
Extraordinària que per ser vàlid, ha d'haver estat aprovat per les dues terceres
parts dels assistents, i sempre que aquests representin el cinquanta-un per cent del
número total de socis/sòcies amb dret a vot.
També s'extingirà, per resolució judicial i per les altres causes previstes a
l'ordenament jurídic.
Igualment s'extingirà, si és procedent legalment, en el cas de fusió, absorció o
escissió, en acord adoptat amb els mateixos requisits que els establerts en paràgraf
primer.
Article 82è.- Liquidació
L'acord de dissolució del Club obre el període de liquidació. En aquest període el
Club conserva la seva personalitat jurídica i se li aplicaran totes les normes fixades
en les disposicions legals i en aquests Estatuts.
Article 83è.- Nomenament de liquidadors.
Amb l'obertura del període de liquidació, cessaran en el seu càrrec tots els
membres de la Junta Directiva. Els que fossin membres de la Junta Directiva es
convertiran en liquidadors, llevat que per decisió de l'Assemblea General s'hagin
designat altres. La seva actuació serà col·legiada. En cas de mort, cessament o
incapacitat de la majoria dels liquidadors sense que hi hagi suplents, qualsevol
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liquidador/a, soci/sòcia o persona amb interès legítim, pot sol·licitar la convocatòria
d'Assemblea General per nomenar els nous liquidadors.
Si l'Assemblea General convocada per al nomenament de liquidadors no procedís al
nomenament d'aquests, qualsevol interessat podrà sol·licitar la seva designació al
jutge ordinari competent.
Els liquidadors podran exercir el seu càrrec durant un període màxim d'un any. Els
liquidadors podran ser separats del seu càrrec per acord majoritari de l'Assemblea
General, tot i que aquest punt no consti en l'ordre del dia.
Article 84è.- Procés de liquidació.
En el termini de dos mesos a comptar de l'obertura del període de liquidació, els
liquidadors han de formular un inventari i un balanç del Club, amb referència al dia
que es va adoptar l'acord de liquidació.
Si la liquidació es prolongués més d'un any, es convocarà Assemblea General en la
qual s'informarà amb exactitud sobre l'estat del procés de liquidació.
Correspon als liquidadors del Club:
a.- Vetllar pel patrimoni del Club i portar la seva comptabilitat.
b.- Concloure les operacions pendents i realitzar les noves que siguin
necessàries per a la liquidació del Club.
c.- Percebre els crèdits i pagar els deutes del Club.
d.- Alienar els béns del Club.
e.- Comparèixer en els processos judicials que es suscitin, concertar
transaccions i arbitratges, quan així convingui a l'interès del Club.
f.- Revertir l'actiu resultant d’acord amb el que s'estableix a l'article 85.
La dissolució del Club s'elevarà a escriptura pública en què es relacionarà la
manifestació dels liquidadors que s'ha procedit al pagament dels creditors i el
balanç final de la liquidació.
La dissolució del Club s'inscriurà en els registres corresponents.
Article 85è.- Destinació dels seus béns
Dissolt el Club, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha passarà a la
Secretària General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o un altre organisme
que es pugui crear en el futur d'idèntica naturalesa, qui acordarà la destinació que

49
Estatuts Socials del RCNB

REIAL CLUB NÀUTIC DE BARCELONA
pugui donar-se als mateixos que en
desenvolupament d'activitats esportives.

tot

cas haurà de ser el

foment i

DISPOSICIONS
Disposició Final.- Els presents estatuts entraran en vigor l'endemà de la seva
aprovació per l'Assemblea General de socis/sòcies.
Disposició derogatòria.- A l'entrada en vigor dels presents Estatuts queden
derogades totes les disposicions i altres normes que es contradiguin o s'oposin al
contingut dels mateixos.
___________________________________________________________
Els presents estatuts socials van ser aprovats per unanimitat per la Junta Directiva
celebrada el 18 de gener de 2.017.
Els presents estatuts socials han estat aprovats per unanimitat per l'Assemblea
General Extraordinària de socis/sòcies celebrada el 22 de febrer del 2017.

Felix Escalas Llimona
President

Sr. Joaquim Barenys de Lacha
Secretari
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