TÍTOL PRIMER
Del Club Natació Catalunya
CAPÍTOL I
De la denominació, naturalesa i domicili
“ Article 1r.
1. EL CLUB NATACIÓ CATALUNYA, constituït amb aquesta denominació com a Club Esportiu
sense finalitat de lucre, el dia 21 d’abril de 1931, és una entitat privada de duració indefinida,
amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar pròpies pel compliment dels seus fins, integrada per
persones físiques, que té com a objectiu bàsic el foment, el desenvolupament i la pràctica
continuada de l’esport de la natació, el waterpolo i la resta de les seves disciplines.
Es regirà per aquests Estatuts, i en tot allò que no hi sigui regulat per les disposicions legals que
escaiguin, amb total garantia dels principis democràtics i representatius.
2. EL CLUB NATACIÓ CATALUNYA no permetrà en el compliment dels seus fins qualsevol
discriminació racial, política, religiosa o de sexe.
3. EL CLUB NATACIÓ CATALUNYA és una entitat de caràcter federat.
“ Article 2n.
EL domicili social és a Barcelona, CEM Can Toda, Carrer Ramiro de Maeztu, 25.
Per acord de la Junta Directiva el domicili social es podrà traslladar a qualsevol altre lloc de la
ciutat de Barcelona. L’Assemblea General haurà de ratificar l’ acord de la Junta Directiva. Per
traslladar-lo a qualsevol ciutat de Catalunya que no sigui Barcelona, serà necessari l’acord de
l’Assemblea General, adoptat pels quòrums que s’estableixen en els presents Estatuts.

CAPÍTOL II
Del caràcter i finalitat bàsica de les activitats esportives del Club
“ Article 3r.
El CLUB NATACIÓ CATALUNYA, pel caràcter de la seva modalitat esportiva principal:
la natació, el waterpolo i la resta de les seves disciplines, és un Club Esportiu Federat, afiliat a la
Federació Catalana de Natació i a la Real Federación Española de Natación, que participa en les
activitats i competicions organitzades per aquestes Federacions.
“ Article 4t.
1. A més de l’activitat esportiva bàsica abans esmentada, el CLUB NATACIÓ CATALUNYA
podrà practicar altres modalitat esportives. A aquest efecte funcionaran dintre del Club les
Seccions Esportives corresponents, que, quan escaigui, s’afiliaran a les Federacions Esportives
Catalanes respectives.
2. Les activitats del CLUB NATACIÓ CATALUNYA no estaràn restringides exclusivament a
beneficiar els seus associats; sinó ofertes a qualsevol altre possible beneficiari que reuneixi les
condicions i els caràcters exigits per l’índole dels seus propis fins.
3. La Junta Directiva podrà acordar la creació i disolució de Seccions Esportives per a la pràctica
d’altres disciplines esportives a fi de facilitar als seus socis les possibilitats d’una sana i extensa
dedicació esportiva, a condició que les seves despeses no sobrepassin els límits econòmics que
el Club pugui assumir per aquest concepte, ni en cap moment puguin dificultar l’objecte cabdal la natació, el waterpolo i la resta de les seves disciplines-, per a la qual fou creat. La decisió de la
Junta Directiva de crear o dissoldre Seccions Esportives, haurà d’ésser ratificada per la primera
Assemblea General que se celebri.

CAPÍTOL III
De l’àmbit territorial d’actuació del Club

“Article 5 è.
Sense perjudici que la seu social del Club i les activitats esportives dels seus socis radiquin a
Barcelona, l’actuació esportiva per raó del nivell esportiu del Club i dels seus esportistes és
d’àmbit estatal i internacional.

CAPÍTOL IV
Dels fins essencials del Club
“Article 6è.
El CLUB NATACIÓ CATALUNYA té com a fins essencials:
a) Fomentar i desenvolupar la pràctica continuada de l’esport de la natació, el waterpolo i la resta
de les seves disciplines.
b) Representar i defensar els interessos generals dels socis dabatuts en el marc dels òrgans
sobirans del Club.
c) Vetllar per mantenir el respecte i pacífica convivència entre els socis complint i fent complir els
corresponents reglaments de disciplina social.
d) Fomentar el més alt nivell esportiu i tècnic dels seus esportistes federats participant en les
activitats i competicions oficials organitzades pels diferents estaments esportius tan a nivell
català i estatal com internacional.
e) Aconseguir que les instal.lacions gaudeixin d’uns serveis i qualitat adeqüats.
f) Desenvolupar totes aquelles altres activitats necessàries per portar a terme els objectius bàsics
del Club, i que no contradiguin ni els presents Estatus ni les Lleis.

TÍTOL SEGON
Dels socis
CAPÍTOL I
De l’adquisició de la condició de soci

“ Article 7è.
Podràn ésser socis totes les persones físiques que ho demanin a la secretaria del Club
mitjançant un escrit de sol.licitut en que hi figuri el desig de pertànyer a l’Entitat, les dades
personals i la declaració expressa que l’interessat/ada es compromet a complir les obligacions
que dimanin dels Estatus Socials, Reglaments Interns i Acords adoptats pels òrgans de Govern
del Club. Aquesta sol·licitud d’ingrés està condicionada a l’aprovació per la Junta Directiva, que
en cas de desestimació ho comunicarà a l’interessat. Contra aquest acord es pot recórrer per
escrit raonat davant del mateix òrgan del Club, dins del termini de 15 dies hàbils.
“ Article 8è. derogat
“Article 9è.
El nombre de soci que puguin afiliar-se al Club serà il·limitat, no obstant això, la Junta Directiva
podrà suspendre l’admissió de nous socis quan així ho exigeixin raons de capacitat física de les
instal·lacions disponibles, o bé per altres motius que facin que els serveis prestats pel Club als
seus socis no siguin adequats.

CAPÍTOL II
De la pèrdua de la condició de soci
“Article 10è.
La condició de soci del Club es perdrà per les causes següents:
a)Per defunció.
b)Renúncia o baixa voluntària, comunicada de forma fefacent.
c)Manca de pagament de qualsevol tipus de quota social acordada válidament tal com es preveu
a l’article 12è.
d)Sanció judicial de tipus penal per delicte comés contra les persones o els béns.
e)Sanció disciplinària imposada pel Club en forma reglamentària que comporti la pèrdua del
caràcter de soci.

“Article 11 è.
En cas de baixa com a conseqüència d’expedient disciplinari procediràn els recursos que
estableixin els presents Estatus i les lleis vigents.
“Article 12è.
La demora de dos mesos en el pagament de qualsevol quota acordada vàlidament pel Club serà
causa de baixa. El Club requerirà formalment el morós a fi que aboni les quotes pendents. Un
cop passats quinze dies de la data del requeriment sense que el soci hagi abonat les quotes
pendents, se’l donarà de baixa sense cap tràmit més.
El soci que hagi estat donat de baixa per manca de pagament de les quotes socials i pretengui el
reingrés abonarà les quotes, que havia deixat de satisfer i, a més, les corresponents als mesos
vençuts durant els quals estigui fora del Club, sempre i quan el seu reingrés es verifiqui dins dels
sis mesos següents a la baixa. Si el reingrés es produeix passats els sis mesos des de la seva
baixa haurà de satisfer les quotes pendents de pagament abans esmentades i, a més, la quota
d’ingrés al Club.
“Article 13è.
El soci que causi la baixa voluntària haurà de satisfer en cas de reingrés les quotes
corresponents als mesos que hagi estat fora del Club si el fet es produeix dins dels sis mesos
posteriors a la baixa i no podrà beneficiar-se de cap promoció que es produeixi durant aquest
període. Passat aquest termini, el soci haurà de satisfer únicament els drets d’entrada que
estiguin establerts o que incloguin en les ofertes vigents.

CAPÍTOL III
De la recuperació de la condició de soci
“Article 14è. derogat

“Article 15 è.
La condició de soci es podrà recuperar mitjançant:
a) Sol.licitud d’alta, quan la baixa hagi estat voluntària complint allò que disposa l’article 13è.
b) El compliment de les condicions que condicionaren la baixa.
c) Indult o gràcia de les sancions imposades en expedient disciplinari o per autoritats judicials.
d) Compliment de la sanció que suposava la privació temporal del caràcter de soci.
e) Satisfacció de les quotes pendents, tal com s’indica a l’article 12è, pàragraf 2n, quan aquestes
hagin estat el motiu de baixa.

CAPÍTOL IV
De la suspensió temporal de la condició de soci
“Article 16è.
L’acord de suspensió temporal de la condició de soci adoptat per l’òrgan disciplinari del Club no
inclou la pèrdua de la condició de soci. El soci suspès temporalment, continuarà éssent soci del
Club, amb la limitació temporal de drets que l’acord de la suspensió hagi produït.
“Article 17è.
La relació laboral o professional amb el Club implicarà necessàriament i sense excepció, la
suspensió de la condició de soci del Club per una duració igual a la del vincle laboral, però
conservant el número de soci i l’antiguitat si així ho sol.licita el soci afectat davant la Junta
Directiva del Club. Mentre duri aquesta situació estarà exempt de pagament de qualsevol quota i
privat de l’exercici dels drets i obligacions socials; no obstant, podrà fer ús de les instal.lacions
del Club fora del seu horari feiner, com qualsevol soci numerari i podrà assolir llicència federativa
com a esportista del Club.
“Article 18è.
Els socis que al·leguin alguna causa que motivi la seva suspensió temporal de la condició de
soci degudament raonada que impliqui la seva residencia temporal fora de Catalunya, podran

esser exonerats del pagament de la quota durant el temps que duri la seva absència, però no
podran fer ús de les instal·lacions del Club. L’interessat comunicarà per escrit a la Junta
Directiva aquesta situació i farà constar el seu desig de mantenir el seu número i la seva
antiguitat com a soci.

CAPÍTOL V
De les classes de socis
“Article 19è.
Els socis podran ésser de les classes següents:
A) Numeraris
B) Familiars Infantils
C) Numeraris Infantils
D) Numeraris Protectors
E) Nedadors
F) De Mèrti
G) D’Honor
1. Són Socis Numeraris els que tinguin més de divuit anys d’edat i satisfaguin les quotes socials
establertes.
2. Són Socis Familiars Infantils els fills o germans menors de set anys dels socis que no siguin
d’Honor ni Numeraris Infantils, amb una antiguitat mínima i ininterrompuda de dos anys, els quals
estaran exempts de pagar qualsevol quota, i podràn fer ús de les instal.lacions i serveis del Club.
En cap cas podràn formar part de l’Assemblea General del Club.
No obstant això, el parent de qui depengui el Soci Familiar Infantil haurà de notificar les
circumstàncies de parentesc anteriors a la Secretària del Club per tal de prendre raó i extendre
les autoritzacions que corresponguin on hi constarà la data a l’efecte de mantenir l’antiguitat en el
moment d’accedir a alguna de les categories de soci del Club, si escau.
En el moment de complir set anys el fill o germà de l’associat passarà a la classe de Soci
Numerari Infantil si res no es diu en contra, assumint de manera simultànea els drets i les
obligacions que li corresponguin.

Els fills o germans menors de set anys dels Socis d’ Honor i dels Socis Numeraris Infantils no
podràn tenir la consideració de Socis Familiars Infantils.
3. Són Socis Numeraris Infantils els qui tinguin menys de divuit anys. Per ésser admesos amb
aquest caràcter, la sol.licitud d’ingrés al Club haurà de ser inexcusablement signada pel pare o
tutor de conformitat amb aquesta sol.licitud, i a l’objecte de fer-se càrrec, si s’escau, de les
quotes econòmiques tant d’ingrés com ordinàries, i de qualsevol altra responsabilitat derivada de
l’incompliment per part del tutelat dels presents Estatus i del Reglament de Règim Intern del Club
fins que aquest arribi a la majoria d’edat civil.
Els Socis Numeraris Infantils no podràn formar part de l’Assemblea General del Club.
En el moment de complir divuit anys l’associat passarà a la classe de Soci Numerari si res no diu
en contra, assumit de manera simultània els drets i les obligacions que li corresponguin.
4. Són Socis Numeraris Protectors els Socis Numeraris que voluntàriament es comprometin a
pagar una quota anual no inferior al doble de l’import de la quota ordinària.
5. Són Socis Nedadors aquells esportistes dedicats a la natació, al waterpolo, o a la resta de les
seves disciplines, que estiguin sotmesos a la disciplina del Club, participant en qualitat de federat
i en representació del Club en les activitats i competicions oficials organitzades pels estaments
federatius competents.
L’adquisició i pèrdua de la condició de Soci Nedador es trobarà subjecte a l’informe tècnicoesportiu que la Direcció tècnica sotmetrà a la Junta Directiva del Club, la qual decidirà en darrera
instància.
Els Socis Nedadors tindràn l’obligació de satisfer la quota social que vàlidament sigui establerta
pel Club.
6. Són Socis de Mèrit aquells socis sobre els quals concorrin les següents condicions:
a) Tenir una antiguitat mínima com a soci que no sigui d’Honor de quatre anys ininterromputs, i
no haver estat objecte de cap mena de sanció per falta de tipus esportiu o social.
b) Haver aconseguit o bé un títol o millor marca absoluta en competicions federades d’àmbit
internacional, o bé dos títols o millors marques absolutes en competicions federades d’àmbit
estatal, o bé per tres vegades en les competicions federades absolutes d’àmbit autonòmic,
representant el Club, o bé haver format part de la selecció estatal absoluta un mínim de quinze
vegades.
L’acord per otorgar el caràcter de Soci de Mèrit, haurà d’ésser adoptat per la Junta Directiva del
Club, o bé d’ofici, o bé a proposta del Delegat de la Secció Esportiva corresponent. Els Socis de
Mèrit abonaran la mateixa quota que l’establerta per als Socis Nedadors.

7. Són Socis d’ Honor aquelles persones que, siguin socis o no del Club, s’hagin distingit
públicament i notòria pel seu esforç i dedicació en benefici de l’esport de la natació i waterpolo.
L’acord en què sigui atorgada aquesta distinció haurà d’ésser adoptat per l’Assemblea General a
proposta de la Junta Directiva del Club.
Aquests socis que estaràn exempts de pagar qualsevol quota.

CAPÍTOL VI
Dels drets dels socis
“Article 20è.
Els socis del Club tindràn, d’acord amb el que es preveu en els presents Estatuts, els següents
drets:
a) Practicar els esports que el Club consideri oportú de desenvolupar, mitjançant la utilització de
les instal.lacions socials d’acord amb els horaris i condicions fixades pel Club.
b) Participar amb veu i vot a l’Assemblea General i als òrgans de representació del Club, en les
condicions que estableixen aquests Estatus i les lleis, per a l’exercici d’aquest dret.
c) Contribuir al compliment dels fins del Club mitjançant la participació en els òrgans de
representació.
d) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern i representació del Club d’acord
amb les normes electorals.
e) Conèixer les activitats que el Club desenvolupa.
f) Exposar lliurement les seves opinions a l’àmbit del Club mitjançant els òrgans de representació
que el Club tingui disposats a auqest efecte.
g) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de qualsevol altra mena
que el Club tingui establertes o organitzi en favor dels socis, d’acord amb els Estatus i les Lleis.
h) Separar-se llirement del Club.
i) Tots el altres drets que es desprenguin d’aquests Estatus o de les disposicions legals.

CAPÍTOL VII
De les obligacions dels socis

“Article 21è.
Són obligacions del socis:
a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del Club mitjançant les aportacions
ordinàries o extraordinàries que acordin vàlidament els òrgans de representació i de govern, en
forma de quotes d’entrada, periòdiques derrames o qualsevol altra que es pugui establir
específicament per a la utilització de les instal.lacions i els serveis, o per a l’assistència a les
manifestacions o competicions esportives que organitzi el Club en que participin els seus
esportistes o equips. Els Socis Familiars Infantils i d’Honor estaran exempts del pagament de
qualsevol quota.
b) Acatar i complir el que es disposa en aquests Estatus, en els Reglaments Interns de
funcionament i disciplinaris, i els acords dels òrgans de representació i govern del Club, adoptats
vàlidament en l’àmbit de les seves competències.
c) Mantenir en tot moment, i amb vista a una millor i adequada convivència i utilització de les
instal.lacions i serveis socials, una actuació cívica i moral correctes amb respecte i cortesia,
evitant conductes que produeixin escàndol o mal exemple envers els altres socis.
d) Contribuir al compliment de les activitats i fins del Club, tant esportius com de participació en
els òrgans directius i consultius o de govern quan escaigui.
e) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions del Club i/o notificar els canvis
d’aquesta adreça.
f) Els socis que estiguin federats en qualsevol de les modalitats esportives del Club estaràn
obligats a sotmetre’s també a la disciplina de la Direcció tècnica del Club i de la Secció Esportiva
a que pertanyin per raó de l’esport que practiquin.
g) Complir totes aquelles altres obligacions que es desprenguin d’aquests Estatus i de les
disposicions legals.

TÍTOL TERCER
Dels Òrgans de Govern del Club. Composició i facultats.
Règim jurídic. Règim dels acords.
CAPÍTOL I
Dels Òrgans del Club

“Article 22è.
Constitueixen els òrgans de representació, govern i administració del CLUB NATACIÓ
CATALUNYA:
a)L’Assemblea General de Socis
b)La Junta Directiva

CAPÍTOL II
Dels Òrgans complementaris del Club
“Article 23è.
Son òrgans complementaris del Club els següents:
A)
B)
C)
D)

La gerència
El consell consultiu
Les seccions esportives
Les comissions

CAPÍTOL III
De l’Assemblea General
Secció 1a
Naturalesa i classes
“Article 24è.
L’Assemblea General de Socis, vàlidament constituïda, té la representació plena de tots els socis
del Club i en té la sobirania, éssent els seus acords adoptats de conformitat amb aquests Estatus
i les disposicions legals, vinculants per a tots els Òrgans de representació i socis del Club, fins i
tot per als absents, disidents o per a aquells que s’absteniren de votar.

Cadascun dels socis components de l’Assemblea General té un sol vot.
Les Assemblees Generals podràn ésser Ordinàries i Extraordinàries.

Secció 2a
Requisits per a ser membre de l’Assemblea General
“Article 25è.
1. L’ Assemblea General de socis estarà composta pels Socis del Club llevat dels que siguin
Socis Familiars Infantils i Socis Numeraris Infantils, que reuneixin les següents condicions:
a) Ser major d’edat civil
b) Comptar amb una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any con a soci del Club
c) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria.
d) Si s’escau haver estat escollit compromissari component de l’Assemblea General d’acord amb
el que es disposa a l’article 26è.
e) No tenir declarada la incapacitat legal.
2. Els Socis d’Honor formaràn part de l’Assemblea amb veu però sense vot.
3. Els Socis en qui concorrin les condicions esmentades s’anomenaràn Socis de ple dret de
l’Assemblea General.

Secció 3a
Composició de l’Assemblea General
“Article 26è.
1. La constitució de l’Assemblea General de socis es realitzarà en funció del nombre de socis
afiliats al Club l´últim dia de l’exercici anterior; aquest nombre es mantindrà invariable per a totes
les Assemblees Generals que se celebrin durant l’exercici següent, sigui quina sigui la variació
del nombre de socis.
2. Si el nombre de socis del Club no excedeix de 2.500, tots ells constituiràn l’Assemblea
General directament, llevat d’aquells que no reuneixin les condicions establertes a l’article 25è.
Apartat 1 d’aquests Estatuts.

3. Si el nombre de socis del Club és superior a 10.000, l’Asemblea General es constituirà
mitjançant el sistema de socis compromissaris, és a dir, amb una representació dels socis amb
dret a formar part de l’ Assemblea, segons l’article 25è.apartat 1 dels presents Estatuts. La
representació dels socis compromissaris components de l’Assemblea s’obtindrà mitjançant les
proporcions i els procediments següents:
a) Per un nombre de socis compromissaris que resulti de multiplicar el total de Socis per 0,015 i
afegir-n´hi 850, amb exclusió de les fraccions no enteres. Aquests socis compromissaris s’han
d’escollir per sorteig d’entre els socis amb ple dret de l’Assemblea, en la forma que disposa
l’article 27è d’aquests Estatuts.
b) Pels socis més antics, en el nombre que resulti de multiplicar 0,006 del total dels socis del
Club i prescindint de les fraccions no enteres.
c) Pels socis integrats de la Junta Directiva amb mandat vigent al moment de realitzar-se
l’Assemblea General.
d) Per tots els Socis que hagin estat presidents en mandats anteriors.
e) Pels socis de Mèrit, pels socis components del Consell Consultiu del Club, i per altres Socis
que per la seva significació es consideri convenient incloure i que no superin en cada moment un
nombre equivalent al quinze per cent dels compromissaris escollits segons els apartats anteriors.
La suma de tots ells constituirà el quòrum absolut de l’Assemblea General del Club.
4. Si el nombre de socis es troba entre els 2.501 i els 10.000, la composició de l’Assemblea es
realitzarà pel sistema de socis compromissaris regulat en el punt anterior.
5. El dret i l’obligació dels socis i, si escau, dels compromissaris, de participar a les Assemblees
Generals és personal i no delegable.
6. El president, vice-president, secretari i, si escau, el secreatari suplent de la Junta Directiva
tindràn les mateixes funcions a l’Assemblea General.
7. L’Assemblea General sigui Ordinària o Extraordinària haurà d’escollir d’entre els seus
membres dos delegats escrutadors.
8. Quan ho acordi l’Assemblea vàlidament constituïda es podràn escollir d’entre els seus
membres dos interventors que aprovaràn l’acta de la reunió juntament amb la signatura del
secretari i el vist-i-plau del president.

Secció 4a
Procediment d’elecció dels socis compromissaris

“Article 27è.
1. El mandat i representació dels socis compromissaris components de l’Assemblea General
serà d’un exercici social coincidint amb el començament i acabament d’aquest exercici: un cop
transcorregut es procedirà a l’elecció de nous socis compromissaris.
2. L’elecció dels socis compromissaris es realitzarà per sorteig, segons el següent procediment:
a) La Junta Directiva del Club haurà d’acordar, almenys amb seixanta dies d’antelació a la
fintalització de cada exercici social, la celebració del sorteig per a l’elecció dels socis
compromissaris, el mandat dels quals s’inicii l’exercici següent i l’esmentat sorteig s’haurà de
realitzar abans dels trenta dies últims de l’exercici que finalitza.
b) La realització del sorteig es farà públic mitjançant el taulell d’anuncis del Club i la web del Club
en la qual es comunicarà la data, el lloc i l’hora de la celebració de l’acte, almenys amb quinze
dies d’antelació.
c) El Club elaborarà les llistes completes dels socis que participaran en el sorteig i que reuneixin
les condicions per a poder ser membres de l’Assemblea General segons l’article 25è d’aquests
Estatuts, les quals restaràn exposades a la Secretaria del Club fins a dos dies abans de l’acte del
sorteig, per a que tots els socis que observin l’existència d’alguna dada incorrecta la comuniquin
per tal que sigui reparada.
Aquestes llistes constituiràn el cens dels socis que seràn l’objecte d’elecció per sorteig.
d) Arribat el dia per al sorteig, aquest es realitzarà en un acte públic per als socis i mitjançant
sistema informàtic o per qualsevol altre que sigui adient, i que no pugui causar confusió quant a
l’identificació dels socis i les claus o números que prèviament els hagin estat concedits. De l’acte
del sorteig donarà fe un notari, que aixecarà acta dels resultats obtinguts.
e) El Club exposarà al tauler d’anuncis els resultats mitjançant una llista nominal dels socis
escollits i ho comunicarà per correu a cadascun d’ells dins dels trenta dies darrers de l’exercici
que finalitza, fent saber als nomenats que el seu mandat començarà tan bon punt comenci el nou
exercici social, i recordant-los el dret i l’obligació de participar a les Assemblees Generals del
Club.
f) El nombre de socis compromissaris escollits per sorteig serà igual al que resulti de realitzar les
operacions aritmètiques detallades a l’article 26è punts 1 i 3, apartats a) i b).
g) La Junta Directiva resoldrà qualsevol incidència o impugnació realitzada en qualsevol moment
del procediment, en un termini que mai podrà ésser superior als tres dies.

Secció 5a
De les competències de l’Assemblea General
Quòrums per a l’adopció d’acords
“Article 28è.
1. Són competències exclusives de l’Assemblea General dels Socis del Club, les següents:
a) Informe o memòria de les activitats esportives i socials de l’exercici vençut, que haurà de
presentar el membre de la Junta Directiva que aquesta designi.
b) Examen i aprovació, si escau, de la memòria i liquidació de l’exercici económic vençut,
tancament del balanç i compte de resultats.
c) Examen i aprovació, si escau, del pressupost de l’exercici econòmic següent.
d) Memòria d’altes i baixes de socis en el darrer exercici.
e) Projectes i propostes de la Junta Directiva.
f) Propostes formulades per escrit, presentades a la Secretaria General del Club, per un nombre
de socis equivalent al cinc per cent dels socis afiliats al Club que reuneixin les condicions per
poder ésser membre de ple dret de l’Assemblea General.
g) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada per cadascuna de les classes de
socis, llevat que es tracti només d’actualitzarles d’acord amb l’Índex de Preus al Consum (IPC).
h) Establiment de quotes extraordinàries, derrames o qualsevol altra que es pugui establir
específicament per a cada cas concret.
i) Acordar el nomenament de Soci d’Honor a proposta de la Junta directiva segons el que
disposa l’article 19è punt 7 d’aquests Estatuts.
j) Aprovar el Reglament Disciplinari del Club.
k) Modificació dels Estatuts Socials i el Canvi de domicili social fora de la ciutat de Barcelona.
Així mateix, rectificar l’acord de la Junta Directiva de traslladar el domicili social del club a
qualsevol altre lloc de la ciutat de Barcelona.
l) La fusió o absorció en altres entitats o clubs.
m) Dissolució del Club.
2. Els acords per aprovar les matèries dels apartats a), b), c), d), e), f), g), h), i aquelles altres el
quòrum d’aprovació de les quals no estigui expressament regulat en aquests Estatuts, es
prendran per majoria dels presents en el moment de la votació.

3. Els acords per aprovar les matèries de l’apartat i) es prendran per un nombre de vots
equivalent a les dues terceres parts dels presents en el moment de la votació.
4. Els acords per aprovar les matèries de l’apartat i) i l’apartat k) es prendran per un nombre de
vots equivalent a les dues terceres parts dels presents en el moment de la votació.
5. L’acord de fusió o absorció en altres entitats o clubs s’ha d’adoptar per una majoria dels dos
terços dels socis assistents a l’Assemblea General convocada a l’efecte.
6. L’acord de dissolució del Club s’ha d’adoptar mitjançant Assemblea General convocada a
l’efecte per una majoria de dos terços dels socis existents i sempre que aquesta representi la
majoria total dels socis de l’entitat amb dret a vot.
7. La documentació dels assumptes a tractar a l’Assemblea restarà a la Secretaria del Club a
disposició dels socis per a la seva consulta, amb una antelació d’almenys deu dies a la data de
celebració de l’Assemblea General.
8. Per aprovar la disposició i gestió dels recursos econòmics i patrimoni social s’hauràn de tenir
en compte les condicions contingudes als Capítols I i II del Títol Quart d’aquests Estatuts.

Secció 6a
De les convocatòries, Assemblees Ordinàries i Extraordinàries, actes
anul.lables
“Article 29è.
1. La convocatòria de l’Assemblea General tan ordinària com extraordinària, s’ha de fer per acord
de la Junta Directiva, a iniciativa pròpia, a petició d’un mínim del 10% dels socis de ple dret o
d’un 30% dels socis compromissaris, si aquest és el sistema de constitució de l’assemblea i
sempre i quan el tema que proposin per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja
tractada i resolta per l’Assemblea General en els últims sis mesos anteriors a la data de
sol.licitud. Des del dia en que la Junta Directiva rebi la sol.licitud en forma dels socis i la seva
convocatòria, no poden passar més de 30 dies.
2. L’Assemblea General ha d’ésser convocada, almenys, amb quinze dies naturals d’antelació a
la data prevista per a la celebració i un màxim de 60 dies també naturals.
3. A les convocatòries caldrà fer constar els punts de l’ordre del dia amb expressió del dia, hora
de cadascuna de les dues convocatòries i lloc de celebració.

4. Les convocatòries es publicaran al taulell d’anuncis del Club, a la web del club, i per diari per
tramesa directa als socis de ple dret de l’Assemblea mitjançant correu electrònic.
“Article 30è.
1. L’Assemblea General del Club es reunirà en sessió Ordinària almenys i inexcusablement una
vegada a l’any, dins els quatre mesos naturals següents a la finalització de l’exercici, per tractar
preceptivament matèries previstes als apartats a), b), c) i d) de l’article 28è dels presents
Estatuts; i, en sessió Extraordinària quan circumstàncies especials ho aconsellin i en els supòsits
en que no sigui preceptiva la celebració d’Assemblea Ordinària.
2. Si es trobaven reunits, ni que fos sense prèvia convocatòria, la totalitat dels components de
l’Assemblea General, per acord unànim podran constituir-se en sessió i, en tal cas, aprovar en
primer lloc l’ordre del dia de la reunió.
“Article 31è.
1. No podràn exercir el dret de vot els socis que no es trobin al corrent en el pagament de les
quotes ordinàries o extraordinàries i hagin estat sancionats per aquest motiu.
2. Les votacions es faran en la forma i per l’ordre que la Presidència estableixi, i aquesta decidirà
si han d’ésser ordinàries, nominals o secretes: aquestes dues últimes formes es faran a petició,
almenys, d’un vint-i-cinc per cent dels assistents.
“Article 32è.
Per a que l’Assemblea General quedi vàlidament constituïda, caldrà que hi assisteixin, en
primera convocatòria, la meitat dels seus membres. En segona convocatòria es podrà celebrar,
qualsevol que sigui el nombre d’assistents com a mínim mitja hora més tard.
“Article 33è.
A les reunions que celebrin els òrgans del Club, hi assistiran, sense vot, el personal assesor o
tècnic que determini el president en cada cas.

“Article 34è.
L’Assemblea General serà presidida pel President del Club i altres components de la Junta
Directiva, assistits pel secretari o qui en faci les funcions. El qual aixecarà l’acta corresponent.
Aquesta podrà ésser aprovada a la mateixa Assemblea o a la següent que es realitzi, o la poden
aprovar els interventors que hagi designat l’Assemblea d’acord al disposat a l’article 26è, apartat
8, d’aquests Estatuts.
“Article 35è.
Els actes i acords de tots els Òrgans del Club s’han d’ajustar a l’ordenament jurídic general i
aquests Estatuts. Per a la plena validesa, cal que siguin adoptats dins les competències
respectives i ajustats a les normes de procediment que hi hagués establertes.

CAPÍTOL IV
De la Junta Directiva
Secció 1a
Finalitat i composició
“Article 36è.
La Junta Directiva és l’òrgan de govern del Club que gestiona i administra el seu funcionament,
d’acord amb l’objecte social i els acords de l’Assemblea General.
“Article 37è.
La Junta Directiva estarà integrada per un mínim de cinc persones i un màxim de vint-i-una, es
compon dels càrrecs següents:
a) El President
b) Els vice-presidents primer, segon i tercer
c) El secretari

d) El tresorer
e) El vice-secretari
f) Quatre vocals per la secció de natació: dos per waterpolo i els altres dos per les diferents
especialitats de la natació.
g) Un vocal per cadascuna de les Seccions Esportives del Club, quan s’escaigui.
h) La resta de vocals fins a arribar al nombre màxim de membres de la Junta Directiva, quan
s’escaigui.

Secció 2a
Competències
“Article 38è.
Són competències i facultats de la Junta Directiva, a títol enunciatiu i no limitatiu, les següents:
1) Convocar les Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries, i fixar-ne l’ordre del dia.
2) Proposar a l’Assemblea General l’aprovació o modificació dels Estatuts Socials i del
Reglament de Disciplina Social.
3) Nomenar els representants del Club a les Federacions Esportives Catalanes i Espanyoles i els
altres organismes que convingui.
4)Aprovar prèviament la memòria anual i els plans d’actuació futura a sotmetre a l’Assemblea
General.
5) Informar, abans de la seva presentació a l’Assemblea General, de les quotes extraordinàries,
derrames, comptes de despeses i ingressos, pressupostos extraordinaris, ordinaris i inventaris.
6) Actualitzar les quotes ordinàries i d’entrada d’acord amb l’Índex de Preus al Consum per
cadascuna de les classes de socis del Club.
7) Acordar la constitució i dissolució de Comissions de treball i donar normes per a llur
funcionament.
8) Presentar a l’Assemblea General 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 i
programació per a l’exercici següent.
9) Acordar la constitució de les ponències que consideri necessàries per a l’estudi sobre els
casos concrets d’incumbència del Club.

10) Nomenar els membres que constitueixen les comissions o ponències que s’estableixin.
11) Defensar els interessos socials.
12) Acordar i exercitar les accions de tota índole que el Club com a persona jurídica de dret
pugui emprendre en defensa dels interessos dels Socis i oposar-se a aquells que s’interposin al
Club, delegant la representació en membres de la Junta.
13) Delegar totes o part de les seves facultats d’administració i la gestió diària social en la
persona d’un gerent, amb l’amplitud que en cada cas estimi oportuna.
14) Protegir i defensar el soci exarcitant les accions procedents.
15) Acordar i aplicar, d’acord amb el procediment Disciplinari les sancions que siguin procedents.
16) Ostentar la representació del Club quan aquest hagi d’actuar corporativament, i designar els
socis que representaran el Club davant tota classe d’organismes, associacions, actes o reunions.
17) Administrat béns de totes classes i el fons del Club amb facultat d’adquisició i alienació de
mobles i contractació de serveis, d’acord amb el pressupost, amb els límits establerts a l’article
83è punt 1, d’aquests Estatuts.
18) Desenvolupar, dirigir i controlar el funcionament dels serveis administratius del Club i establir
el règim comptable i les normes de règim interior.
19) Nomenar i acomiadar el personal laboral del Club, fixar-li el règim de treball i la remuneració.
20) Disposar, d’acord amb el pressupost i els Estatuts, del fons del Club i controlar tot el que es
refereixi als ingressos i despeses.
21) Iniciar els procediments previs i designar, en forma general o específica els vocals o auditors
que hi hagin d’intervenir, segons els preceptes del procediment disciplinari.
22) Resoldre sobre l’admissió, suspensió, pèrdua o recuperació de la qualitat de Soci del Club.
23) Canviar el domicili del Club dintre de la ciutat de Barcelona amb la ratificació de l’Assemblea
General.
24) Convocar eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva.
25) La constitució i dissolució de Seccions Esportives dins del Club segons les diverses
modalitats esportives, decidint envers la necessitat que tinguin caràcter federat o no federat.
26) Nomenar els òrgans complementaris del Club quan aquesta facultat no sigui expressament
de la Junta General. En tot cas una vegada realitzat l’anomenament per la Junta Directiva
s’haurà d’informar a l’Assemblea General.
27) Exercitar, en general, totes les funcions que corresponen al Club, d’acord amb l’article 6è
d’aquests Estatuts, que no estiguin reservades a l’Assemblea General.

Secció 3a
Convocatòria, constitució i quòrums per a l’adopció d’acords
“Article 39è.
1. Les convocatòries per a la celebració de Junta Directiva es realitzaran a instància del
president per iniciativa pròpia , o bé quan li sol.licitin un terç dels seus components. En aquest
darrer cas el president convocarà la reunió en el termini dels cinc dies següents, com a màxim.
Els sol.licitants hauran d’acompanyar l’ordre del dia que s’hi hagi de tractar.
2. Salvant els supòsits especials, la Junta Directiva es convocarà amb un mínim de cinc dies
naturals d’antelació a la data de celebració.
3. A la convocatòria caldrà fer constar els punts de l’ordre del dia.
“Article 40è.
La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, una vegada cada mes i tantes vegades més com ho
estimi convenient el president.
“Article 41è.
Per a que la Junta Directiva quedi vàlidament constituïda, caldrà que hi assisteixin, en única
convocatòria la meitat més un dels membres que la componen. Restarà vàlidament constituïda
quan hi siguin presents tots els seus membres, encara que no s’hagi fet mitjançant convocatòria
prèvia.
En tots els casos serà preceptiva l’assistència del president i del secretari o dels qui els han de
substituir.
“Article 42è.
L’aprovació de qualsevol assupmte sotmès a debat, exigirà el vot favorable de la majoria simple
dels membres presents, llevat de l’acord de traslladar el domicili del Club dintre de la ciutat de
Barcelona, el qual necessitarà el vot favorable de les dues terceres parts dels presents.

Els acords per proposar a l’Assemblea General l’aprovació o modificació dels Estatuts Socials i el
Reglament de Disciplina Social, i els relatius a l’adquisició i alienació de béns immobles del Club
amb els límits establerts en aquests Estatuts i les Lleis, exigiran el vot favorable de la meitat més
un dels membres presents de la Junta Directiva.
“Article 43è.
L’assistència a la Junta Directiva no és delegable, i serà obligatòria. La manca d’assistència
sense justificació durant tres reunions consecutives o cinc d’alternes en el termini d’un any
significarà la renúncia al càrrec.

Secció 4a
Procediment electoral per a l’elecció del president i els membres de la
Junta Directiva
“Article 44è.
L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’ha de realitzar per un període de 6 anys. Tots els
càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són totals.
“Article 45è.
1. La condició d’elector i elegible com a membre de la Junta Directiva, la tenen tots els socis
afiliats al Club que reuneixin les següents condicions:
a) Ser major d’edat civil.
b) Comptar amb una antiguitat mínima ininterrompuda d’un any com a soci del Club.
c) No tenir suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria o en el temps de
presentació de candidatures.
d) No tenir declarada la incapacitat legal.

El dret d’ésser elector l’exerciran els socis amb dret de vot, per mitjà del vot lliure, directe i secret,
en la forma que determinin aquests Estatuts, les disposicions legals i els plans electorals que, a
fin de completar les anteriors i concretar el calendari i els terminis, aprovi la Junta Directiva.
2. Si un soci membre de la Junta Directiva del Club es vol presentar com a candidat a les
eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar el càrrec abans que s’inici el termini de
presentació de candidatura.
“Article 46è.
Quan l’Assemblea General del Club amb el nombre de socis estigui composta per aquests socis
directament, segons el que disposa l’article 26è, punt 2 d’aquests Estatuts, l’acte de les votacions
per l’elecció dels membres de la Junta Directiva es podrà realitzar en una Assemblea General i,
quan aquesta sigui composta per socis compromissaris, segons el que disposa l’article 26è,
punts 3 i 4, l’acte de les votacions haurà de ser independent i no podrà coincidir amb la
celebració d’una Assemblea General.
“Article 47è.
La celebració de les eleccions tindrà lloc dins els sis mesos anteriors al terme natural dels
mandats dels càrrecs, i amb l’antelació necessària per a que les eleccions es facin abans que es
clogui el mandat.
“Article 48è.
La convocatòria de les eleccions correspon a la Junta Directiva del Club i s’anunciarà amb trenta
dies d’antelació , com a mínim, a la data de celebració de l’elecció, mitjançant el taulell d’anuncis
Club, la web del Club i per tramesa directa als socis mitjançant correu electronic. En cap cas
podran transcòrrer més de seixanta dies entre la convocatòria de les eleccions i la data de
celebració.

“Article 49è.
La convocatòria que anuncii eleccions a president i membres de la Junta Directiva ha d’informar,
almenys, de les circumstàncies següents:
a) Nombre dels llocs que cal proveir i els càrrecs.
b) Condicions per ser elector i candidat.
c) Dia i lloc del sorteig públic per a la designació dels components de la Junta Electoral i la Mesa
Electoral, quan sigui necessari.
d) Terminis d’exposició del cens electoral i reclamacions.
e) Termini per a la presentació de candidatures.
f) Dia i lloc de les eleccions i temps d’obertura del recinte electoral i forma d’acreditació dels
electors.
“Article 50è.
1. La Junta Electoral i la Mesa Electoral estaran integrades per tres membres titulars i tres de
suplents.
2. Els components i suplents de la Junta i Mesa Electoral s’han d’elegir per sorteig públic,
realitzat davant de notari per a que en doni fe dels resultats, d’entre tots els socis que tinguin la
condició d’elector i elegible segons el que disposa l’article 48è d’aquests Estatuts.
El càrrec a membre de la Junta i Mesa Electoral és obligatori i incompatible amb la condició de
candidat o de familiars de candidat. Una vegada escollits els components, aquests han de
prendre possessió del càrrec abans de dos dies, constituir-se formalment en Junta i Mesa
Electoral, i escollir els respectius presidents; actuarà com a secretari de la Junta Electoral el que
ja sigui del Club. Les seves funcions es mantindran fins a l’acabament del procés electoral.
3. Les funcions de la Junta Electoral seran les següents:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentan els socis respecte del cens electoral.
b) Admetre o refusar les candidatures i procedir a la seva proclamació.
c) Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés electoral.
d) Publicar els resultats de les eleccions juntament amb la Mesa Electoral, i comunicar-los a la
Junta Directiva, Federacions Esportives Catalanes i al Registre d’entitats esportives de la
Generalitat.

e) En general, coneixerà i resoldrà les reclamacions i incidències que presentan els socis o
candidats en qualsevol fase del procés electoral.
4. Les reclamacions davant de la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 dies,
després que s’hagi produit el fet objecte d’impugnació. La resolució de la Junta, que serà
executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies següents. Contra els acords de la Junta Electoral, por
interposar-se recurs davant el comité d’apel.lació de la Federació Catalana de Natació, en un
termini de 3 dies següents a la data de publicació de l’acord impugnat.
“Article 51è.
1. En el mateix acte en que ho faci la Junta Electoral, els membres de Mesa Electoral prendran
possessió dels càrrecs i es constituiràn com a tal elegint president i secretari, no més tard de
transcurregudes 48 hores des de la seva elecció.
2. Les funcions de la Mesa Electoral seran les següents:
a) Presidir i controlar l’acte de les votacions, prenent les mesures necessàries per al seu bon
funcionament facilitant l’exercici del dret i vetllar per la màxima puresa del procés.
b) Autoritzar els interventors nomenats pels candidats i lliurar les acreditacions a les persones
que participen a les eleccions.
c) Comprovar la identificació i condició dels electors.
d) Controlar l’emissió de vot i dipòsit de les paperetes a les urnes.
e) Fer l’escrutini i el recompte dels resultats finals.
f) Resoldre amb immediatesa tots els incidents que sorgeixin en l’acte de votació.
g) Estendre acta del procés de votació amb especificació dels resultats i circumstàncies de l’acte
electoral.
h) Publicar els resultats de les eleccions juntament amb la Junta Electoral.
“Article 52è.
Les llistes o cens dels socis que tinguin dret a ser electors d’acord amb els Estatuts Socials,
s’han d’exposar al domicili del Club des de l’endemà de la constitució de la Junta Electoral, entre
cinc i deu dies com a màxim, per poder ésser consultades per tots els socis del Club, que podran
interposar les reclamacions o rectificacions que creguin per convenient davant la Junta Electoral.
Aquestes llistes, prèviament, han d’haver estat presentades a la Junta Electoral la qual
n’aixecarà acta. Dins els tres dies naturals següents a la finalització del termini d’exposició del

cens electoral, la Junta Electoral ha d’aprovar la llista definitiva que no es podrà modificar en la
resta del procés electoral.
“Article 53è.
1. Des de l’endemà que la Junta Electoral aprovi la llista o cens electoral definitiu i durant un
període no inferior a set dies ni superior a quinze, es poden presentar candidatures a president i
membres de la Junta Directiva adreçades a la Junta Electoral que han d’anar signades pels
candidats i acompanyades de la fotocòpia del DNI.
2. Les candidatures aniran tancades, es presentaran per escrit i hauran d’incloure els noms dels
socis candidats encapçalats pel candidat a president i el seu nombre no podrà ésser inferior als
dos terços del total de llocs elegibles.
3. Quan l’Assemblea General del club estigui composada per socis compromissaris, les
candidatures han de tenir el suport de la proposta d’un nombre de socis no inferior al 50 per cent
del nombre de compromissaris que integren L’Assemblea General segons l’article 26è dels
presents Estatuts. Els socis candidats han de reunir les condicions de l’article 45è dels Estatuts.
El suport s’acreditarà mitjançant una butlleta normalitzada que facilitarà el Club a totes les
candidatures que haurà d’anar signada pel soci proposant, amb identificació del seu nom,
nombre de soci i la seva signatura. Cada soci del Club només podrà proposar a una sola
candidatura.
“Article 54è.
1. Dins els tres dies següents a la finalització del termini per a presentar candidatures, la Junta
Electoral, prèvia la comprovació de la documentació aportada per cada candidatura, proclamarà
les candidatures que poden participar a les eleccions i refusarà les que no compleixin els
requisits necessaris, tot el que es farà constar a l’acta que s’aixequi i se’n donarà publicitat
mitjançant el tauler d’anuncis del Club.
2. Durant dos dies des de l’exposició de les candidatures es podran realitzar les impugnacions
d’acord amb l’establert a l’article 50è, punt 4 d’aquests Estatuts.
3. Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, la Junta Electoral ha de procedir
directament a la proclamació dels seus components con a elegits per la Junta Directiva del Club.

4. Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, la Junta Electoral ho
ha de comunicar a la Junta Directiva o Comissió Gestora del Club, a l’efecte que es convoquin
noves eleccions.
“Article 55è.
La convocatòria de les eleccions ha de fixar-ne la realització per a una data que sigui abans dels
7 dies següents a la proclamació de les candidatures i que no ultrapassi el termini màxim del
procés electoral que preveu l’article 48è d’aquests estatuts.
“Article 56è.
En el cas que l’Assemblea estigui composta per socis compromissaris el dret de vot a més de
personalment es podrà exercir per correu de la manera que disposa l’article 35è, punt 3 del
Reglament de règim i funcionament intern dels Clubs i les Associacions Esportives, aprovat pel
Decret 1 45/1991 de 17 de juny, de la Generalitat de Catalunya.
“Article 57è.
L’acte de la votació es desenvoluparà durant quatre hores, ininterrompudament.
“Article 58è.
El dia fixat per a les eleccions, una hora abans de l’establerta per al començament de la votació,
es constituirà la Mesa Electoral sota el control de la qual se celebraran tots els actes electorals,
serà presidida pel president, assistit pel secretari.
“Article 59è.
Constituïda la Mesa Electoral, a l’hora establerta, el president indicarà el començament de la
votació, a l’hora prevista per a la finalització es tancaran les portes i votarà en últim lloc.

“Article 60è.
Cada candidatura podrà designar d’entre els socis almenys un interventor que el representi en
les operacions de l’elecció i en l’escrutini.
“Article 61è.
Les paperetes de vot han d’ésser totes del mateix color, d’igual format i impresses per una sola
cara. La impressió és per compte del Club.
Els candidats, si ho desitgen podran confeccionar paperetes electorals, però han d’ésser
exactament iguals a les editades pel Club.
Al local on se celebri l’elecció caldrà que hi hagi una quantitat suficient de paperetes amb els
noms dels candidats en blanc.
“Article 62è.
Els votants hauran d’acreditar la personalitat davant la Mesa Electoral. La Mesa comprovarà llur
inclusió en el cens elaborat per a l’elecció, el president pronunciarà en veu alta el nom i cognoms
del votant indicant què vota. Fet això, el mateix president introduirà la papereta plegada a l’urna.
“Article 63è.
Acabada la votació es procedirà a l’escrutini, el qual serà públic, amb la lectura en veu alta de
totes les paperetes.
Seràn declarats nuls els vots que continguin expressions fora de l’estricte contingut de la votació,
o que hagi noms retallats o esborrats.
Les paperetes que continguin més noms que els càrrecs a elegir es consideraran vàlides, però
només es tindran en compte els vots als candidats proposats en primer terme en nombre igual
als càrrecs vacants.

“Article 64è.
1. La proclamació de la candidatura elegida correspon a la Junta Electoral conjuntament amb la
Mesa Electoral, essent proclamada guanyadora la candidatura que hagi obtingut la majoria de
vots vàlids.
Si es produís empat entre dues o més candidatures s’hauran de repetir les votacions entre els
empatats.
2. L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora s’ha de comunicar, dins els tres dies
següents, a la Junta Directiva o Comissió Gestora del Club, a les Federacions Catalanes a que
estigui afiliat, i al Registre d’Entitats Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya.
3. Contra l’acte de proclamació de la candidatura guanyadora es poden interposar els recursos
regulats a l’article 50è punt 4 d’aquests Estatuts, davant la Junta Electoral.
4. Els candidats elegits hauran de prendre possessió com a membres de la Junta Directiva en un
termini que en cap cas podrà ésser inferior a tres dies ni superior a deu dies des de la data de
proclamació de la candidatura guanyadora.
5. En la primera Junta Directiva que sigui convocada des de la presa de possessió dels membres
elegits, el president anomenarà els càrrecs entre els seus components.
“Article 65è.
De tot l’acte electoral, se n’aixecarà l’acta corresponent, signada per tota la Mesa Electoral.
“Article 66è.
La Junta Electoral haurà de decidir sobre les reclamacions dins dels tres dies següents a la seva
presentació.

Secció 5a
Causes de cessament i suspensió dels membres de la Junta Directiva

“Article 67è.
Es consideraran causes de cessament dels components de la Junta Directiva les següents:
a) L’acabament del mandat natural pel qual van ser elegits
b) La pèrdua de la condició de soci del Club
c) La pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit
d) Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
e) Decisió disciplinària ferma que inhabiliti per a ocupar algun càrrec dels òrgans de govern i
representació del Club.
f) Aprovació d’un vot de cansura.
“Article 68è.
Es consideraran causes de suspensió dels mandats dels membres de la Junta Directiva, les
següents:
a) La sol.licitud voluntària de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho
aprovi la Junta.
b) La suspensió de la condició de soci.
c) Per acord de la Junta Directiva quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un dels seus
components.
d) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària.
“Article 69è.
1. En cas d’existir vacants a la Junta Directiva per dimissió, renúncia o el cessament dels seus
components de manera simultània i generalitzada, que afectin a més del 50 per cent dels seus
membres incloent-hi el President, o bé a més del 75 per cent dels seus membres, però no al
President, i en tot cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per menys de cinc
persones, caldrà constituir una Comissió Gestora regulada a l’article 70è d’aquests estatuts, amb
la finalitat principal de convocar eleccions per proveïr els càrrecs i d’exercir totes les facultats de
govern, administració i representació que correspon a la Junta Directiva.
2. En el cas d’existir vacants a la Junta Directiva que no superin els paràmetres del paràgraf
anterior, perque no s’hagi proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o
suspensió d’alguns dels seus components, el President de la Junta Directiva podrà proveir

transitòriament auqests càrrecs vacants només pel temps que resti del mandat al càrrec, amb
socis en els quals concorrin les condicions de l’article 45è d’aquests Estatuts.
Cas de restar vacant el càrrec de president exercirà les seves funcions el vice-president, i si
aquest darrer també restés vacant, realitzarà les seves funcions el soci més antic de l’entitat que
formi part de la Junta Directiva.
Els nomenaments transitoris efectuats d’acord amb aquest article els ha de ratificar la primera
Assemblea que realitzi el Club.
3. En el supòsit de provisió de vacants de càrrecs que han estat suspesos temporalment, la
duració dels designats per aquest procediment serà idèntica a la duració de la suspensió del
substitut.
4. S’exceptuen de l’anterior regulació els supòsits en els quals la dimissió es produeixi per la
decissió dels cessants de presentar-se com a candidats a un procés electoral convocat en el si
del Club. En aquest cas, si un cop iniciat l’esmentat procés de sufragi resten a la Junta Directiva
un mínim del 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 s’hagin
de proveïr les vacants, ni nomenar cap Comissió Gestora. En cas contrari, els membres que no
hagin dimitit, juntament amb els components titulars de la Junta Electoral elegida per aquell
procés, es constituiran en junta provisional mentre duri el procediment de sufragi.

Secció 6a
Comissió Gestora
“Article 70è.
1. En els supòsits que corresponguin esmentats en l’article anterior serà necessària la creació
d’una Comissió Gestora que exercirà totes les facultats de govern, administració i representació
del Club atribuides a la Junta Directiva.
2. La finalitat bàsica de la Comissió Gestora és la de convocar eleccions per proveïr els càrrecs
de la Junta Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de tres mesos des que s’hagi
pres la possessió dels càrrecs que composen la Comissió Gestora.

3. La Comissió Gestora estarà composta per nombre de membres no inferior al cinquanta per
cent del total dels de la Junta Directiva, els quals hauràn de reunir la condició de socis i electors
als càrrecs del Club d’acord amb l’article 45è d’aquests Estatuts.
4. La designació dels membres de la Comissió Gestora es realitzarà per sorteig a la Secretaria
del Club, sota el control i vigilància d’un membre de la Federació Catalana de Natació, entre els
socis que reunint les condicions esmentades al punt 3 es presentin per ocupar aquests càrrecs,
segons les proporcions que s’esmenten a continuació:
a) Un quaranta per cent dels membres de la Comissió Gestora, a escollir per sorteig d’entre els
Socis que estiguin compresos entre els 3000 més antics del Club segons el cens oficial.
b) Un trenta per cent dels membres a escollir per sorteig d’entre els socis que estiguin
compresos entre els 3001 i els 6000 més antics del Club.
c) Un vint per cent dels membres a escollir per sorteig d’entre els socis que estiguin compresos
entre els 6001 i els 8000 més antics del Club.
d) I els restants deu per cent dels membres, a escollir per sorteig d’entre els socis que estiguin
compresos entre els 8001 fins l’últim afiliat al Club.
5. En el supòsit que s’haguéssin presentat candidats dintre de cadascuna de les fraccions
esmentades, es procedirà a realitzar-ne el sorteig si el seu nombre fos superior al dels llocs a
elegir; en el cas que fos inferior es proclamaran electes els candidats presentats i es procedirà a
fer el sorteig d’entre el cens dintre de cadascuna de les fraccions per tal d’escollir la resta dels
membres.
6. Per realitzar el sorteig per escollir els membres de la Comissió Gestora s’utilitzarà el cens
oficial actualitzat a l’últim dia de l’any immediatament anterior dels socis afiliats al Club, on hi
consti la seva antiguitat i el nombre.
7. Els socis escollits per sorteig per formar part de la Comissió Gestora, tindran l’obligació
d’acceptar el càrrec per al que foren designats encara que no s’hagin presentat prèviament com
a candidats.
8. En tot que no sigui previst anteriorment en relació a la constitució i funcionament de la
Comissió Gestora, seran d’aplicació el Decret 145/1991 i el Decret 96/1995 de regulació del
règim i funcionament intern dels Clubs.

CAPÍTOL V
Del president

“Article 71è.
El president de la Junta Directiva, que ho serà també del Club, ostentarà i tindrà les facultats i
atribucions següents:
a) La representació legal del Club davant tota classe d’autoritats, organismes, tribunals, entitats,
corporacions i particulars, amb facultat d’otorgar poders a favor de procuradors, advocats i
delegar totes o part de les seves facultats a qualsevol altra persona sempre que ho esmenti
convenient.
b) Assumir l’alta direcció del Club en tots els assumptes que ho requereixin, segons els acords
de l’Assemblea General i la Junta Directiva.
c) Vetllar per l’exacte compliment de les disposicions legals, d’aquests Estatuts, dels Reglaments
Socials i dels acords adoptats pels Òrgans de govern del Club.
d) Convocar la Junta Directiva i establir l’ordre del dia.
e) Convocar en nom de la Junta Directiva o en el dels socis l’Assemblea General del Club.
f) Presidir les reunions que celebrin els Òrgans del Club i comissions, si assisteix a les seves
sessions, declarant-les obertes i aixecant-les, encaminant les discussions, declarant acabat el
debat dels temes que hagin consumit els torns establerts i sotmetre a votació, a criteri seu, les
qüestions que ho requereixin.
g) Adscriure els càrrecs de la Junta Directiva una vegada realitzades les eleccions en la forma
regulada en aquests Estatuts.
h) Signar o autoritzar amb el vist-i-plau, quan escaigui, els actes de les reunions que se celebrin,
les certificacions o informes expedits pel Club i les circulars o normes generals que es dictin.
i) Ordenar els pagaments que calgui fer amb càrrec dels fons dels comptes o dipòsits, unint la
seva signatura o la del tresorer de la Junta Directiva.
j) El president podrà delegar en el vice-president comeses concretes, i encarregar-li la signatura
de determinats documents.
k) Assignar les funcions i comeses específiques d’aquells membres de la Junta Directiva que no
les tinguin ja establertes en aquests Estatuts.

CAPÍTOL VI
Del vice-president

“Article 72è.
Correspon als vice-presidents:
a) Substituir el President en cas d’absència, malaltia o vacant.
b) Portar a terme totes les funcions Socials que el President els hi encomani.
La substitució es farà seguint l’ordre ordinal dels Vice-presidents anomenats a l’article 37è
apartat b) dels presents Estatuts. Com a excepció, en cas d’incapacitat transitòria del President,
aquest designarà directament al Vice-president que l’hagi de substituir.

CAPÍTOL VII
Del secretari
“Article 73è.
Correspon al secretari:
a) Aixecar acta de totes les reunions que se celebrin.
b) Custodiar la documentació i arxiu del Club.
c) Tenir cura del registre de Socis del Club, realitzant els assentaments que calguin en els llibres
corresponents.
d) L’expedició dels certificats que se sol.licitin.
e) Redactar la memòria anual, reflectint les activitats del Club per sotmetre-la a la consideració
de la Junta Directiva a l’aprovació de l’Assemblea General.
f) En general, serà el màxim responsable de la feina administrativa del Club.
El Secretari podrà delegar algunes de les seves competències en un empleat del Club, prèvia
aprovació per la Junta Directiva.

CAPÍTOL VIII
Del vice-secretari
“Article 74è.
El vice-secretari ajudarà el secretari en el desenvolupament de les seves funcions i el substituirà
en cas d’absència o enfermetat.
“Article 75è.
1. Correspon al tresorer :
a) Gestionar la recaptació i la custodia dels recursos socials i proposar a la Junta Directiva les
normes que aconsellin el millor desenvolupament d’aquest servei.
b) Curar que es portin amb les degudes formalitats els llibres d’entrada i sortida de fons i els
inventaris, i que es conservin els justificants necessaris.
c) Curar que les despeses i els ingresos socials s’ajustin als pressupostos aprovats i donar
compte de les possibles incidències a la Junta Directiva.
d) Autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les
competències que puguin correspondre al president i secretari del Club.
e) Sotmetre, almenys trimestralment, la situació dels ingressos i despeses en relació als
pressupostos a la Junta Directiva, i donar compte de l’estat de caixa.
f) Formalitzar els comptes i previsions anuals d’ingressos i despeses , i formular els projectes de
pressupostos de cada exercici econòmic que la junta Directiva hagi de sotmetre a l’aprovació per
l’Assemblea general.
g) Informar dels pressupostos extraordinaris a que es refereix l’article 38è, apartat 5.
h) Donar compte mensualment dels socis que s’endarrereixin en el pagament de les quotes.
i) Signar els rebuts dels socis.
2. Els fons socials estaran dipositats a nom del CLUB NATACIÓ CATALUNYA a l’establiment
bancari que determina la Junta Directiva, i només es podran retirar, es part o totalment amb la
signatura del president i del tresorer conjuntament.

CAPÍTOL X
De la Gerència
“Article 76è.
Hi podrà haver un gerent, designat per la Junta Directiva, el qual realitzarà les seves funcions
sota la dependència del president.
Les funcions seran:
a) Tenir cura de l’execució dels acords de la Junta Directiva.
b) Vetllar pel compliment i l’execució dels acords de la Junta Directiva.
c) Procurar la coordinació entre els diversos òrgans i serveis del Club, tant de caire administratiu
com esportiu.
d) Ésser el cap de personal administratiu i subaltern del Club i dirigir tots els seus serveis
administratius.
e) Les altres funcions i facultats concretes que li siguin otorgades per la Junta Directiva.
“Article 77è. derogat

CAPÍTOL XI
Del Consell Consultiu
“Article 78è.
El Consell Consultiu estarà designat per la Junta Directiva del Club tenint en compte que els
membres que el componguin seran els cent socis més antics del Club a més de tots aquells
altres que hagin ocupat càrrecs a la Junta Directiva.
La finalitat del Consell Consultiu serà la de poder captar per part de la Junta Directiva l’opinió i el
parer dels socis més antics del Club envers els diferents aspectes i les qüestions relacionades
directament amb el Club. Les decisions del Consell Consultiu no seran vinculats per la Junta
Directiva.
La convocatòria del Consell Consultiu correspon al president a iniciativa pròpia o bé dels
membres de la Junta Directiva per acord adoptat per majoria simple.

CAPÍTOL XII
De les Seccions Esportives
“Article 79è.
D’acord amb el que disposa l’article 4t d’aquests Estatuts, el Club podrà tenir Seccions
Esportives a fi de canalitzar les diverses modalitats esportives que es practiquin. La constitució i
dissolució de les Seccions Esportives serà competència de la Junta Directiva, la qual decidirà
sobre el moment i la conveniència d’atorgar-los caràcter federat afiliant-les a la corresponent
Federació Esportiva Catalana. Al cap de cada Secció Esportiva hi restarà un Delegat.

CAPÍTOL XIII
De les Comissions

“Article 80è. derogat
“Article 81è.
La Junta Directiva, per al millor funcionament del Club, podrà acordar la creació i supressió de
les Comissions que cregui convenient, i en donarà compte a l’Assemblea General del Club.

TÍTOL QUART
Del règim econòmic, documental i l’administració del Club
CAPÍTOL I
Dels recursos socials

“Article 82è.
Constitueixen els recursos del Club:
a) Les quotes ordinàries i extraordinàries a satisfer pels socis.
b) Els drets d’incorporació o d’entrada al Club.
c) Els drets que li siguin legalment reconeguts.
d) Les derrames que es puguin establir.
e) Els ingressos per a publicacions, impressos, subscripcions, prestacions de serveis o qualsevol
altra activitat lícita.
f) Els imports provinents de l’explotació o disposició dels béns i drets propis.
g) Les multes reglamentàriament imposades.
h) Els interessos dels comptes bancàris i altres productes financers.
i) Les herències, llegats, donacions, subvencions i aportacions al seu favor.
j) Els drets per lliurament de certificacions fefaents.
k) Les subvencions que el Club rebi de les Federacions Esportives Catalana i Espanyola o altres
organismes per a la seva participació en competicions i activitats federatives i auqelles altres que
rebi de qualsevol de les administracions públiques.
l) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals.
“Article 83è.
Per establir els recursos previstos en els apartats a) i b) de l’article anterior, tant si són de
caràcter permanent com temporal, caldrà presentar-ne memòria i pressupost.
La quantia de les quotes de percepció periòdica serà fixada per l’Assemblea General, llevat que
només es tracti d’actualitzar-les d’acord amb l’Índex de Preus al Consum, cosa que podrà
realitzar la Junta Directiva. Les de caràcter extraordinari, incloses les derrames, hauran d’ésser
aprovades per l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
“Article 84è.
Atès que el Club no té afany de lucre, els recursos socials es destinaran a l’atenció de les
necessitats i dels serveis socials, al foment i la pràctica de les modalitats esportives que el Club
practica, i a l’adquisició, construcció, manteniment i millora de les instal.lacions del Club.

Les quotes complementàries o extraordinàries, i les derrames, es destinaran als fins acordats per
l’Assemblea General.
“Article 85è.
Sempre que el nombre de socis afiliats superi els deu mil o bé la xifra d’ingressos o de despeses
superi els dos-cents cinquanta milions de pessetes, el compte anual i les dades comptables de la
memòria han de ser revisats obligatòriament per auditors de comptes, dels resultats dels quals
es donarà compte a l’Assemblea General.
El Club ha d’utilitzar el pla general comptable i se sotmet al règim de pressupost i patrimoni
propis amb les limitacions legals que correspongui.
“Article 86è.
1. La Junta Directiva del Club no podrà disposar del fons del Club, ni obligar l’entitat, quan les
despeses a realitzar superin el vint per cent del total de despeses previstes en el pressupost
anyal del Club aprovat per l’Assemblea General Ordinària. Quan es produeixi aquesta
circumstància serà necessària la celebració de l’Assemblea General convocada amb caràcter
Extraordinari per tal que autoritzi un pressupost complementari.
2. L’autorització genèrica que l’Assemblea General realitzi a favor de la Junta Directiva per
l’adquisició i gravamen o alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant l’exercici
no podrà excedir del vint per cent del pressupost d’ingressos. Per excedir d’aquest límit caldrà
obtenir l’autorització mitjançant la convocatòria d’una Assemblea General amb el punt de l’ordre
del dia on s’especifiqui el contingut de l’autorització que haurà d’ésser aprovat amb el vot
favorable de les dues terceres parts dels assistents a l’Assemblea.
3. L’emissió de títols transmissibles representatius del deute o l’alienació o el gravamen de béns
inmbobles el valor dels quals excedeix del vint per cent del pressupost d’ingressos aprovats per a
l’exercici s’han de tractar en Assemblea General i ho han d’aprovar les dues terceres parts dels
assistents.
4. Els membres de la Junta Directiva respondran mancomunadament davant dels socis del Club
dels actes que hagin autoritzat en contra del que preveuen els punts anteriors amb excepció dels
que hagin votat en contra de l’acord i així ho hagin fet constar a l’acta.

5. En tot el que no sigui previst en aquest capítol dels Estatuts regirà allò que disposa la Secció
2a, del capítol 3r del Reglament de règim i funcionament intern dels Clubs i les Associacions
Esportives, aprovat pel Decret 145/1991, de 17 de juny, dictat per la Generalitat de Catalunya.

CAPÍTOL II
Del patrimoni Social

“Article 87è.
El Club administrarà i disposarà del seu patrimoni amb plena capacitat d’obrar en tots els seus
actes i contractes, sense altres limitacions que les establertes en aquests Estatuts, i les Lleis,
derivades dels fins i funcions a que es destinat.
“Article 88è.
La titularitat del patrimoni inmobiliari quedarà degudament reflectida en el Registre de la
Propietat mitjançant la corresponent inscripció que instarà obligatòriament la Junta Directiva del
Club.
“Article 89è.
No es pot autoritzar l’emissió de títols de deute que estiguin garantits per part alíquotes
patrimonials a favor dels socis del Club.
“Article 90è.
Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantia superior al cinquanta per cent del
pressupost anyal, i també en el supòsit d’emissió de títols, és preceptiu l’informe de la Secretaria
General de l’Esport, de la generalitat de Catalunya, a més del fet que l’acord hagi estat aprovat
per les dues terceres parts dels assistents a l’Assemblea General.

“Article 91è.
Els fons del Club seran dipositats a nom seu en etitats bancàries o Caixes. Per a disposar-ne,
caldrà almenys les dues signatures conjuntes del president i tresorer del Club.

CAPÍTOL III
Dels pressupostos
“Article 92è.
El règim económic administratiu del Club es desenvoluparà seguint els pressupostos per anys
naturals, és a dir, de l’1 de gener al 31 de desembre, en els quals es consignaran tots els
recursos i despeses estimats.
“Article 93è.
Quan es convoqui una Assemblea a la qual es sotmetin liquidacions de comptes, pressupostos o
balanços per a l’aprovació, aquests estaran a disposició dels assembleistes a la secretaria del
Club, a fi que puguin ésser examinats, almenys amb deu dies d’antelació a la data prevista per a
la celebració de l’Assemblea.

CAPÍTOL IV
Del règim documental
“Article 94è.
1. El Club haurà de portar, com a mínim, els següents llibres i registres:
a) Llibre d’Actes de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva subscrites pel
secretari amb el vist-i-plau del president, i en aquest cas, per les Assemblees, subscrites pels
interventors designats amb aquest objecte.

b) Registre de socis, el qual mitjançant el sistema més idoni haurà de reflectir el nom de tots els
socis afiliats al Club, i també altres circumstàncies que el secretari general del Club considera
adients; en tot cas haurà de figurar la data d’ingrés, el nombre que li correspon i, si escau, la
baixa del Club.
c) Llibres de comptabilitat, en que ha de figurar el patrimoni, els drets i les obligacions contretes, i
l’estat d’ingressos i despeses del Club, concretant-hi la procedència i la destinació.
d) Balanç i compte de guanys i pèrdues i la memòria econòmica, els quals s’hauran de
formalitzar durant el primer quatrimestre següent a l’acabament de l’exercici.
2. Els llibres d’actes i de comptabilitat del Club s’hauran de diligenciar per qualsevol dels
mètodes legalment establerts.

TÍTOL CINQUÈ
Del vot de censura
“Article 95è.
1. Per a que es pugui sol.licitar un vot de censura contra el President del Club, la totalitat de la
seva Junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit motivat amb la
signatura i els requisits necessaris per a la identificació dels socis la majoria dels membres de la
Junta, o el 50 per cent dels socis compromissaris membres corresponents de l’Assemblea
General, o el 5 per cent dels socis del Club, amb un mínim de 1500 signatures cas de que el
Club ultrapassi els 10000 socis; o bé, el 15 per cent dels socis del Club, quan tingui entre 2500 i
10000 socis amb un mínim de 500 signatures. Per sol.licitar el vot de censura i participar a la
votació els socis deuran reunir les condicions de l’article 45è. dels presents Estatuts.
2. Un cop presentada la sol.licitud de vot de censura, dins els deu dies següents s’ha de
constituïr una mesa de 5 persones formada per:
a) Dos membres de la Junta Directiva designats per aquesta;
b) Els dos primers socis signats de la sol.licitud;
c) Un delegat de la federació Catalana de Natació.
3. Un cop comprovada l’adeqüació de la sol-licitud als requisits assenyalats al punt primer, la
Junta Directiva ha de convocar l’acte de la votació, que haurà de celebrar-se en un termini que

no podrà ser més tard dels vint dies ni abans dels deu dies un cop finalitzada la comprovació. La
convocatòria s’haurà d’ajustar a les condicions estatuàries per a la convocatòria d’ Assemblees.
L’acte de la votació es realitzarà de forma autònoma i independent de l’Assemblea General quan
aquesta estigui integrada per socis compromissaris.
Quan l’Assemblea General del Club estigui integrada directament per tots els socis, la votació
s’ha de fer durant una Assemblea General.
“Article 96è.
1. El vot de censura, només el pot acordar la majoria de 2/3 del nombre de socis amb dret a vot
assistents a l’acte, sempre que en la votació participi, com a mínim, el 10 per cent del total de
membres de ple dret del Club, i sempre amb un mínim de 2000 votants quan el nombre de socis
ultrapassi els 10000; o bé, com a mínim el 20 per cent dels socis, quan el Club tingui entre 2500 i
10000 socis i sempre amb un mínim de 625 votants.
2. Finalitzat l’acte de la votació es realitzarà l’escrutini, sobre el resultat del qual podràn
interposar els recursos que preveu l’article 50è. 4 dels presents Estatuts.
3. Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva o els membres a qui afecti
cessaran automàticament als seus càrrecs.
4. En el cas que el vot de censura afecti al President, ha d’exercir les seves funcions el Vicepresident que correspongui segons l’ordre de grau. Si no hi ha Vice-president ha d’exercir
aquestes funcions el membre de la Junta més antic com a soci de l’entitat.
5. Un cop acordat el vot de censura, s’aplicaran els principis del règim de vacants i “transició”
establerts a l’article 69è. i concordants dels presents Estatuts.
6. En el cas de 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 realització de l’Assemblea en la
qual se’n va acordar la denegació.

TÍTOL SISÈ
Del règim de distincions i règim disciplinari
CAPÍTOL I
De les distincions i premis

“Article 97è.
El CLUB NATACIÓ CATALUNYA podrà concedir distincions amb que es premiin els mèrits
rellevants o altres serveis i col.laboracions prestades al Club o a l’esport.
Aquestes distincions podran ésser otorgades tant a socis com a altres persones naturals,
jurídiques o institucions que se’n facin mereixedores, àdhuc a títol pòstum.
“Article 98è.
Les distincions podran consistir en l’atorgament de diploma, títol de Soci d’Honor, medalla, placa
o un altre objecte significatiu de la reconeixença dels mèrits extraordinaris de l’interessat.

CAPÍTOL II
Del règim disciplinari

“Article 99è.
1. El Club sancionarà els actes següents:
a) Les infraccions a les regles del joc o competició, consistents en les accions o omissions que,
durant el transcurs d’un joc o competició de caire intern associatiu, vulnerin, impedeixin o
pertorbin el seu normal desenvolupament.
b) Les infraccions a la conducta esportiva, consistents en les accions o omissions contràries al
que disposen les normes generals de disciplina i convivència esportiva.
c) Les infraccions de les normes de conducta associativa, consistents en les accions o omissions
que comportin l’incompliment de les prescripcions estatutaries o reglamentàries del Club.
2. La potestat disciplinària confereix a la Junta Directiva la facultat de reprimir o sancionar les
persones sotmeses a la disciplina esportiva o associativa del Club, és a dir, als seus socis
afiliats, esportistes, tècnics i directius.
3. L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
a). Als jutges o àrbitres, de manera automàtica i inapel·lable, durant el desenvolupament
d’un joc de caires intern associatiu, amb subjecció a les regles establertes o les disposicions

de cada modalitat esportiva o a les especifiques aprovades per a la competició de què es
tracti.
b). A la Junta Directiva del Club.
4. Les infraccions dels apartats b) i c) del punt 1 d’aquest article s’hauran de tramitar per la Junta
Directiva del Club. No es podrà imposar cap sanció sense la instrucció prèvia d’un procediment
ordinari, que s’iniciarà per pròpia iniciativa o per petició raonada de part, respectant en tot cas el
tràmit d’audiència dels interessats i el dret de defensa. Iniciat el procediment la Junta Directiva
del Club haurà de formular el corresponent plec de càrrecs, que s’haurà de comunicar a
l’interessat, a fi que pugui efectuar per escrit les al:legacions i proposar els mitjans de prova que
cregui oportuns en defensa dels seus drets. Un cop s’hagi complert aquest tràmit, la Junta
Directiva haurà de prendre l’acord oportú en el termini màxim de 20 dies, que caldrà notificar de
manera immediata l’interessat.
5. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la Junta Directiva,
quan es tracti de sancions per infraccions a la conducta esportiva, es pot interposar, en el termini
màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè
d’Apel·lació a la Federació Catalana de Natació.
6. Contra els acords disciplinaris dictats en primera o única instància per la Junta Directiva , quan
es tracti de sanció imposada per infracció a les normes de conducta associativa, i també contra
qualsevol altre decisió de tipus societari no esportiu aprovada pels òrgans de govern i
administració del club, pot formular-se reclamació davant l’autoritat judicial en el termini dels 40
dies següents a la notificació de l’acte impugnat.
7. La interposició dels recursos assenyalats anteriorment no suspèn l’executabilitat dels acords
objecte de recurs, llevat que concorrin circumstàncies especials que així ho aconsellin a criteri de
l’òrgan revisori federatiu, administratiu o judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada de l’interessat.

CAPÍTOL III
De les faltes i sancions
“Article 100è.
Les faltes de conducta associativa es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

1. Són faltes molt greus:
a) Que s’hagi dictat contra un soci sentència condemnatòria ferma en causa de delicte o
falta, dimanant de fet contra les persones o els béns, pels Jutjats o Tribunals ordinaris.
b) La comissió d’actes per aquells socis que tinguin càrrecs dirigents que amb independència
de la seva qualificació en altres instàncies suposin manca de probitat en l’exercici, abús de
poder o lucre il.lícit.
c) L’incompliment d’una sanció vàlidament imposada.
d) La comissió d’accions que ataquin de manera transcedent la dignitat, moralitat o l’ètica
social.
e) La falta greu comesa després d’haver estat sancionat dues vegades per faltes greus.
f) Incórrer reiteradament en quatre faltes considerades greus.
g) Exposició notòria i pública, sigui verbal o escrita, de falsedats sobre temes relatius al Club
que originin desprestigi o demèrit d’aquest, dels socis o dels acompanyants.
h) La manca de pagament de qualsevol de les quotes establertes pel Club per un temps no
inferior a dos mesos, sempre que s’hagi produït en forma fefaent el requeriment de
pagament d’acord amb el procediment establert a l’article 12è d’aquests Estatuts.
2. Són faltes greus:
a) Dificultar deliberadament l’activitat del Club amb actes o comissions.
b) L’abandó, la desidia o el desinterés habitual en el compliment de les obligacions inherents
al càrrec per al qual el soci hagi estat elegit pels seus companys.
c) L’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans del Club, o no prestar la
col.laboració o informació que fos sol.licitada pel Club, sense causa justificada.
d) La falta lleu, comesa després d’haver estat sancionat dues vegades per causes
considerades lleus.
e) No respectar els horaris i condicions fixats per la Direcció del Club per a la utilització de
les instal.lacions i els locals socials.
f) La participació del soci en actes de vandalisme, dintre del recinte de les instal.lacions del
Club amb el resultat de danys a les instal.lacions.
g) La falsificació en la documentació o informació aportada al Club o l’ocultació d’informació
que hagi d’ésser comunicada al Club d’acord amb aquests Estatuts.
3. Són faltes lleus:
a) La simple falta de respecte i consideració envers les persones que tinguin els càrrecs en
els Òrgans del Club.

b) Obstruir o dificultar l’actuació de qui presideixi les reunions, o comportar-se de manera
intemperada i desconsiderada en les intervencions dins les esmentades reunions.
c) La manca de cura cap a les instal.lacions i els serveis del Club.
d) No observar, envers els companys, els principis de lleialtat i correcció , normes obligades
per a la més perfecta convivència.
e) Utilitzar deliberadament les instal.lacions i recintes socials de tal manera que impliqui una
notòria falta d’higiene i perjudici per als altres usuaris.
f) No presentar les dades que sol.licitin els òrgans del Club i es relacionin amb la seva
condició de membre del Club.
g) Les faltes d’assistència no justificada a les reunions a les quals hagi d’assistir per raó del
càrrec que ocupi, o no realitzar, sense motivació suficient, aquelles actuacions que li
corresponguin o li haguéssin estat encomanades per raó d’aquell càrrec.
h) L’omissió de notificar al Club el canvi de domicili.
i) Tenir activitats o col.laborar en la constitució d’entitats, o inscriure-s’hi, que realizin
activitats que interfereixin d’alguna manera les del Club.
j) Les altres infraccions de preceptes d’aquests Estatuts i d’altres normes legalment
establertes pel Club, que no estiguin classificades expressament com a faltes greus i molt
greus.
“Article 101è.
Les sancions que es podran imposar són les següents:
1. Per faltes lleus:
Amonestament privat o suspensió de la condició de soci fins al màxim d’un mes.
2. Per faltes greus:
a) Amonestament públic, limitat a l’àmbit social del Club.
b) Multa, com a sanció complementària, en els supòsits dels infractors que perceben
retribució econòmica per llur tasca d’acord amb el que disposa el Decret legislatiu 1/2000 de
31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la llei de l’esport.
c) Pèrdua del càrrec que ocupi dins els òrgans del Club o d’aquells que li corresponguin per
la seva condició de soci.
d) Suspensió de la condició de soci per un període d’un mes fins al màxim d’un any.
3. Per faltes molt greus:

a) Suspensió de la condició de soci per un període de temps no inferior a un any ni superior
a quatre anys.
b) Pèrdua definitiva de la condició de soci.
“Article 102è.
Les sancions anteriors són independents de les que es puguin imposar en altres jurisdiccions
que entenguin de la mateixa falta comesa pel soci.
La gravetat de la falta determinarà la sanció, que s’ha d’imposar, la qual es graduarà atenent
la qualificació de la infracció i les circumstàncies atenuants o agreujants que puguin
modificar la responsabilitat de l’inculpat, les quals seran estimades com a tals
discrecionalment per a la Comissió Disciplinària.
Quan la falta comesa tingui repercussió econòmica, es podrà aplicar com a sanció
complementària la multa determinada a l’article anterior, calculant-ne l’import sobre la
quantitat indegudament percebuda.
La concurrència de circumstàncies agreujants podrà elevar la sanció al grau inmediatament
superior i les atenuants implicaran la sanció en el grau inmediatament inferior.
“Article 103è.
L’acció per a l’exercici de la facultat disciplinària prescriu en el terme d’un any pel que fa a
les greus i 3 anys pel que fa a les molt greus, a comptar des que es comet la falta, tret de les
lleus, en que la prescripció es produirà al cap d’un mes.
La prescripció s’interromprà per la iniciació del procediment disciplinari. La paralització del
procediment per un temps superior a dos mesos, no imputable a l’expedientat, farà córrer
altra vegada el termini interromput.
Les sancions prescriuran en els mateixos terminis, comptats des de la data en que fou ferm
l’acord que les imposava.
“Article 104è.
Es comunicarà a la Federació Esportiva Catalana corresponent les sancions socials
definitives per a faltes molt greus i greus.

TÍTOL SETÈ
Extinció del Club
“Article 105è.
El Club s’extinguirà per les causes següents:
1. Per la fusió o absorció en altres associacions o clubs.
2. Per resolució judicial ferma.
3. Per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic vigent.
4. Excepcionalment, el Club es pot dissoldre d’acord amb el previst a l’article 28.6 dels
presents estatuts.
L’extinció del Club per qualsevol causa comporta la cancel.lació d’ofici a instància de part de
la seva inscripció al Registre d’entitats esportives.
“Article 106è.
En cas d’extinció o dissolució del Club per qualsevol causa, la Junta Directiva nomenarà per
majoria simple una Comissió Liquidadora, en el mateix acte, entre els socis que es presentin
com a candidats per integrar-la.
Aquesta Comissió estarà formada per un mínim de tres socis que assumiràn totes les
atribucions i la representació del Club; complirà la seva comesa dins els sis mesos següents
al seu nomenament, retrà compte inmediatament de la seva gestió a tots els socis que en el
moment de declarar-se el Club extingit o dissolt hi figurin com a tals i sotmetrà a la seva
aprovació l’Estat de Comptes, relatiu a la liquidació total. Si la liquidació duta a terme per
aquesta Comissió presentés dèficit, cada soci estarà obligat a satisfer la part que li
correspongui, que serà la resultant de dividir el dèficit perl nombre de socis efectius. Si pel
contrari, de la liquidació en resultés un sobrant, es destinarà segons alló que disposen les
normatives legals vigents donant-ne compte a la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya per a que acordi el destí dels béns per al foment i
desenvolupament de les actives físico-esportives.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA
En tot el que no estigui regulat en aquests Estatuts serà d’aplicació el text únic de la llei de
l’esport aprovat per Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, i Decret 145/1991 de 17 de juny,
de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i associacions esportives i
d’aplicació del Reglament i el seu règim i funcionament intern, i Decret 96/11995 de 24 de
març pel qual es modifica parcialment l’anterior, dictats per la Generalitat de Catalunya, i
altres que es dictin per al seu desenvolupament.
SEGONA derogat

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
ÚNICA
La Junta Directiva del Club podrà dictar les disposicions oportunes per al desenvolupament
d’aquests Estatuts. Mentre no siguin dictades continuaran en vigor totes les disposicions
reglamentàries que no contradiguin els Estatuts.

DISPOSICIÓ FINAL
ÚNICA
Queden derogats els Estatuts del Club que varen ésser inscrits al Registre d’Entitats
Esportives de la Direcció General de l’Espot de la Generalitat de Catalunya el 17 de
desembre de 1982, i totes aquelles disposicions o acords del Club que contradiguin aquests
Estatuts.

