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 CAPÍTOL I 
 NORMES GENERALS 

 
Art.1.- El CLUB DE VELA BLANES, constituït amb data de 13 de Març de 1943 per temps 

indefinit, és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, 
amb l'únic objecte de fomentar i practicar l'activitat físic-esportiva sense ànim de 
lucre. 

 
Art.2.-El CLUB DE VELA BLANES té com a objecte principal el foment, el desenvolupament 

i la pràctica continuada de la modalitat esportiva de la vela entre els seus socis, a 
més de participar en competicions aprovades per la Federació Catalana de Vela, a la 
qual està afiliat el Club. El Club inclou també la pràctica de la modalitat de la pesca 
esportiva i està afiliat a la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Casting. 
El Club de Vela Blanes podrà crear noves seccions per a la pràctica d'altres 
modalitats esportives, amb l'acord previ de la Junta Directiva i la posterior 
ratificació de l'Assemblea General. En aquest cas el Club podrà afiliar-se a la 
respectiva Federació Esportiva Catalana. 

                                                          
Art.3.- El CLUB DE VELA BLANES es regirà pel que estableix a: 

3.1- Els presents Estatuts, el Reglament Particular d’Explotació i Policia de la Dàrsena 
Esportiva i el Reglament de Règim Interior aprovat per l'Assemblea General de 
socis. 

3.2- Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, 
pel Decret 145/1991, de 17 de juny, i pel Decret 96/1995, de 24 de març.  

3.3- Normes reguladores de la Federació Catalana de Vela. 
3.4- Altres disposicions legals que siguin procedents. 

 
Art.4.- L' emblema del Club de Vela Blanes el constitueix un gallardet en punxa, amb una 

creu blanca sobre fons vermell, que porta inscrita una àncora negra en el camp 
superior esquerre, al costat de l'asta. 
L'emblema de butxaca el constitueix el gallardet del Club sobre un salvavides on 
consta la llegenda del "Club de Vela Blanes" i a dins del salvavides una embarcació 
de vela. A l'extrem superior la corona dels Comtes de Cabrera, senyors de Blanes. 

 
Art.5.- El CLUB DE VELA BLANES se sotmet al règim de pressupost i patrimoni propis amb 

les següents limitacions: 
5.1- No podrà destinar els seus bens a finalitats industrials, comercials, professionals o 

de serveis, ni exercir activitats d'aquesta mena amb la finalitat de repartir beneficis 
entre els seus socis. Els seus ingressos s'hauran d'aplicar íntegrament a la 
conservació i desenvolupament del seu objecte social. 

5.2- El CLUB DE VELA BLANES podrà adquirir, gravar i alienar bens immobles, agafar 
diners de préstec i emetre títols transmissibles representatius de deute  sempre que 
compleixi els següents requisits: 
1) Que aquestes operacions les autoritzin la majoria dels dos terços dels socis 
presents a l'Assemblea General, i que el nombre d'assistents  a l'Assemblea sigui, 
com a mínim, de trenta socis. 
2) Que aquests actes no comprometin irreversiblement el patrimoni de l'Entitat 
esportiva que constitueix el seu objecte social. Per a l'adequada justificació d'aquest 
punt els socis podran exigir l'oportú dictamen econòmic financer, sempre que ho 
sol·liciti com a mínim el cinc per cent dels socis de número. 
3) Quan es tracti d'agafar diner o préstec en quantia superior al cinquanta per cent 
del pressupost anual o bé representi un percentatge igual al valor del patrimoni, i 
per l'emissió de títols de deute, es requerirà informe de la Federació Catalana de 
Vela i de la Secretaria General de l'Esport. 
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Art.6.- El CLUB DE VELA BLANES té el seu domicili social a Blanes, Esplanada del Port s/n, 
codi postal 17300, telèfon 330552, Fax 331498 i, en cas de canvi, n'haurà de donar 
compte a la Secretaria General de l'Esport i a la Federació Catalana de Vela. 
El Club de Vela Blanes disposa instal·lacions esportives, part de les quals estan 
situades a sota del Passeig de la Mestrança i estan destinades a serveis i dipòsit 
d'embarcacions de vela lleugera i estris nàutics, local social, bar-restaurant, lavabos 
i vestuari i oficines administratives. També té atorgada la concessió de la dàrsena 
esportiva per a amarrament d'embarcacions i espai destinat a escar i reparació. 

 
Art.7.- L'àmbit territorial en principi cobreix la zona marítima que actualment correspon a 

la província de Girona i la de Barcelona. 
No obstant això, els socis podran participar en competicions nàutiques representant 
el Club de Vela Blanes, sigui quina sigui la regió o el país en què tenen lloc.         

 
CAPÍTOL II  

CLASSES DE SOCIS, LLUR ADMISSIÓ, DRETS I OBLIGACIONS  
 
Art. 8.- Seran socis del Club aquelles persones que, havent sol·licitat llur admissió 

mitjançant el procediment reglamentari, siguin acceptats per la Junta Directiva. No 
s'estableix limitació pel que fa al número de socis. No obstant això, la Junta 
Directiva podrà acordar la suspensió de l'admissió de nous socis quan així ho 
aconsellin raons d'aforament o de capacitat física de les instal·lacions. 
Els socis podran ser de les següents classes: honoraris, de número, familiars, 
juvenils, esportius i transeünts. 

 
Art. 9.- CLASSES DE SOCIS 

9.1.- Seran socis honoraris aquelles persones que, per la seva representació social, 
especials mereixements personals o per rellevats serveis prestats al Club, els 
confereixi aquesta distinció l’Assemblea General de Socis a proposta de la Junta 
Directiva. Per aquesta raó gaudiran d’un lloc de preferència en els actes oficials 
del Club. La categoria de soci honorari és compatible amb la de soci de numero. 

9.2.- Són socis de número totes aquelles persones majors d’edat que sol·licitin el seu 
ingrés en aquesta categoria, amb o sense dret a amarratge, els hi sigui concedit i 
satisfacin les quotes socials establertes. Aquests seran els únics socis que tindran 
el dret de veu i vot. 
Els socis que participaren en la fundació del Club ostenten a títol vitalici la 
categoria de soci fundador 

9.3.- Son socis familiars totes aquelles persones que, havent fet la sol·licitud i essent 
aprovat el seu ingrés en aquesta categoria, guardin el parentiu de cònjuge o 
descendent d’un soci de numero. En cas de ser descendent, cal que aquest sigui 
menor de vint-i-un anys, que depengui econòmicament i que convisqui en el 
mateix domicili. 

9.4.- Els menors de vint-i-un anys d’un i altre sexe seran qualificats com a socis 
familiars juvenils. 

9.5.- Els socis de número, amb o sense dret a amarratge, el soci familiar i familiar 
juvenil major de set anys que ho sol·licitin, podran ser qualificats, a més a més, 
com esportius en actiu, quan sol·licitin la seva adscripció i els hi sigui concedit per 
la Junta Directiva, amb l’informe  previ favorable del comodor, considerat el seu 
interès per a l’esport nàutic i la seva especial disposició per complir els deures que 
la pràctica d’aquest esport comporta. 
La Junta de Directiva podrà concedir aquesta qualificació d’esportiu en actiu a 
aquells esportistes, que sense ser socis del Club, gaudeixin d’una reconeguda i 
meritòria trajectòria, o formin part d’alguna flota del Club. Aquests podran passar 
a soci de número si tenen l’edat per ésser-ho i porten més de 2 anys a la flota i el 
Comodor ho informa favorablement. Ambdues possibilitats es mantindran sempre 
que el esportista, continuï assíduament amb la seva participació en les activitats 
nàutico-esportives. 

9.6.- Son socis transeünts aquells que, essent majors d’edat i no residint 



Estatuts del Club de Vela Blanes 

Nous Estatuts aprovats en l’Assemblea General de Socis del 5 de desembre de 2008 

 
4/20 

habitualment a la Vila de Blanes, sol·licitin amarrament temporal d’embarcació i/o 
el seu ingrés en aquesta categoria i els sigui concedit. 

 
Art. 10.- DE L’INGRÉS  

Per poder ingressar en el Club com a soci de número, familiar o familiar juvenil 
cal presentar la corresponent sol·licitud, reunir les condicions assenyalades  
anteriorment i ser avalat per dos socis d’honor o de número. La sol·licitud del soci 
familiar juvenil, haurà de ser, amés a més, autoritzada pel soci de número del 
qual depengui. En la sol·licitud es faran constar les dades personals del sol·licitant 
i la declaració expressa que l’interessat es compromet a complir les obligacions 
que imposa la legislació específica aplicable al Club i també els presents estatuts, 
reglaments interiors i acords adoptats vàlidament pels òrgans de govern del CLUB 
DE VELA BLANES. Un cop visada la sol·licitud d’ingrés pel secretari, serà esposada 
durant quinze dies en el tauler d’anuncis del Club. si algun soci s’oposés a 
l’admissió, ho hauria de posar per escrit en coneixement de la Junta directiva 
indicant els motius de la seva oposició. En la primera reunió de la Junta directiva 
que se celebri transcorregut el termini abans esmentat el secretari presentarà la 
sol·licitud d’ingrés per la seva consideració. El secretari comunicarà a l’interessat, 
en un termini màxim de vuit dies des de la celebració de la reunió de la Junta 
Directiva, la seva admissió. En cas que la sol·licitud sigui rebutjada, se li 
comunicarà igualment. 

 
Art. 11.- SUSPENSIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ DE SOCI 

El soci pot causar baixa en el Club amb caràcter temporal o definitiva. 
11.1.- El soci podrà ser suspès dels seus drets en els següents casos: 

a) Quan el soci sol·liciti la baixa temporal prevista en l’article 13.1 d’aquests 
estatuts. 
b) Quan la Junta Directiva acordi la suspensió temporal per incompliment greu de 
qualsevol de les obligacions dels socis establertes en l’article 15.2 d’aquests 
estatuts. L’acord adoptat ha de ser notificat al soci en la forma prevista en l’article 
70. La suspensió temporal serà per un termini màxim de sis mesos comptats a 
partir de la comissió de la falta o infracció. En el supòsit que es restableixi el 
compliment de les obligacions que havien motivat la suspensió, la Junta Directiva 
acordarà aixecar la suspensió. Si el soci persistís en la seva actitud, això podria 
donar lloc a la incoació d’un expedient disciplinari per falta molt greu. 

11.2.- La condició de soci es perd: 
a) Per renuncia expressa manifestada per escrit al President del Club. La baixa 
tindrà efecte a partir del mes de la data de la recepció de l’escrit. 
b) Per defunció. 
c) Per manca de pagament de qualsevol quota ordinària o extraordinària aprovada 
per l’Assemblea General, un cop passats trenta dies des del termini del venciment 
voluntari sense que s’hagi fet efectiu el pagament, es notificarà al soci 
fefaentment que disposa de un nou termini de dos mesos per satisfer el deute 
mes el recàrrec per demora del 20%. I que, en cas que aquest requeriment no 
sigui atès, causarà baixa definitiva del Club. En causar baixa, el soci no tindrà 
dret a cap tipus de reclamació ni indemnització, sense perjudici que se li exigeixin 
les quantitats que degui per qualsevol concepte. 
d) Per aplicació d’una sanció disciplinària a una infracció molt greu. 
e) Si es tracta de soci familiar o familiar juvenil, per no optar a passar a la classe 
de soci de numero quan, concorrent les circumstàncies personals, no exercitin 
oportunament el seu dret previst en l’article 16 d’aquestes estatuts. 
f)Tractant-se d’un soci que més a més tingui l’atribució d’esportiu en actiu, podrà 
perdre aquesta condició al no obtenir de la Junta Directiva, l’informe anual de 
mèrits suficients. 

 
Art.12.- El soci adscrit amb la qualificació d’esportiu en actiu perdrà la seva condició de 

tal per tenir llicència federativa d’esportista d’una altre entitat sense l’autorització 
prèvia de la Junta Directiva. 
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Art.13.- SOCIS EN GENERAL 

13.1.- Els socis del Club tenen dret : 
a)A freqüentar el local del Club podent anar acompanyats eventualment de 
persones invitades, a reserva que la Junta Directiva o pel Reglament de Règim 
Interior s’acordés de limitar o suspendre l’entrada a tercers. 
b)A utilitzar adequadament totes les dependències del Club. 
c)A utilitzar el gallardet del Club i l’emblema de butxaca. 
d)A donar-se de baixa amb caràcter temporal per el termini d’un any, quant 
determinades circumstàncies personals l’impedeixin concórrer i utilitzar les 
instal·lacions del Club. 
e) A ser titulars dels drets d’ús i gaudi de punts d’amarrament o altres elements 
portuaris de la dàrsena o altres instal·lacions de les quals pugui ser concessionari 
el Club. Per fer efectiu aquest dret, el Club vetllarà per que només es concedeixen 
titularitats a no socis en el supòsit de que no ni hagi cap soci interessat i a més 
que el no soci aboni les quantitats que es fitxin en cada moment per la Junta 
Directiva per a compensar les aportacions i inversions fetes pels socis del Club.  
Seran causes que motivin la sol·licitud de baixa temporal, degudament 
justificades : 
Per raons de treball o salut. 
I d’altres que consideri la Junta Directiva, atenen els usos i costums de l’entitat. 
Aquesta podrà acordar la baixa temporal per un any, amb possibilitat d’ulteriors 
renovacions. La situació de baixa temporal del soci produirà els següents efectes : 
a’) Pèrdua de l’antiguitat del soci. 
b’) Obligació del pagament del 50%, com a màxim, de la quota social anual per 
cada any de baixa temporal. 
c’) En el moment de sol·licitar la nova alta, deurà satisfer les quotes 
extraordinàries per tots els socis que els Òrgans de Govern del Club haguessin 
acordat durant el període de gaudiment de la baixa temporal. 
d’) Sol·licitar la seva adscripció com esportiu en actiu. 

13.2.- Són obligacions dels socis: 
a)Complir els presents estatuts, els reglaments i les ordenances de règim interior 
i tots els acords que adoptin els òrgans de govern del Club. El sol fet de sol·licitar 
l’ingrés al Club pressuposa el coneixement dels presents estatuts, els reglaments i 
les ordenances de règim interior. 
b) Acceptar la responsabilitat dels seus actes, els dels seus socis familiars, 
familiars juvenils  i de les persones invitades pels mateixos. 
c) Assumir la total responsabilitat pels accidents que puguin patir les persones al 
seu càrrec, o les embarcacions o bé el material que no estigui al servei del Club i 
es trobi en el local social o els seus ancoratges amb indemnitat total per part del 
Club. 
d) Abonar les avaries que, per la seva imperícia o negligència, pugui ocasionar a 
les embarcacions, material del Club, a les particulars dels socis, o bé a les que 
pertanyin a persones alienes al Club que es trobin en el local social o en els seus 
ancoratges. 
e)Abonar la quantitat que la Junta Directiva, previ informe pericial, assenyali com 
a demèrit pels danys soferts per una embarcació, o en el supòsit de l’apartat 
anterior, independentment del valor de la reparació, sense perjudici dels recursos 
que siguin procedents. 
f) Usar el gallardet insígnia del Club en les embarcacions de propietat o titularitat 
sempre que estiguin amarrades o ancorades a les palanques del Club i 
forçosament amb exclusió de la de qualsevol altra associació si tenen llicència 
federativa pel Club de Vela Blanes en cas de que prenguin part en regates 
nacionals o internacionals en què no estigui prohibida la utilització de la insígnia. 
g) Facilitar el domicili per a l’expedició de les comunicacions del Club i notificació 
de canvis de domicili. 
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Art.14.- SOCIS D'HONOR. A més dels drets assenyalats en l'article anterior, se'ls eximirà 
del pagament de la quota d'entrada, social i altres obligacions pecuniàries. Tret que 
tinguin, a la vegada, la condició de soci de número, no tenen dret a poder ser 
electors ni elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern del Club. 

 
Art.15.- SOCIS DE NUMERO 

15.1.- Els socis de Numero, a més a més dels que estan previstos en l’article 13.1, 
tindran els següents drets: 
a) Contribuir al compliment de les finalitats especifiques del Club. 
b) Exigir que el Club compleixi el que disposen els presents Estatuts i el Decret 
145/1991 de regulació de la constitució, les classes i el registre de clubs i 
associacions esportius, i d’aprovació del Reglament del seu règim i funcionament 
intern. 
c)  Separar-se lliurament de l’associació. 
d) Conèixer les activitats del Club i examinar la seva documentació, amb petició 
prèvia raonada a la Junta Directiva i l’aprovació d’aquesta. 
e)Exposar lliurament les seves opinions en el sí del Club, i participar amb dret a 
veu i vot en les assemblees. 
f) Ser  elector i elegible per als òrgans de representació i govern de l’associació, 
sempre que tinguin plena capacitat d’obrar. 
g) Els socis amb dret a amarratge podran amarrar les embarcacions que siguin de 
la seva titularitat, d’acord amb el que estableix el Reglament Particular 
d’Explotació i Policia de la Dàrsena Esportiva i el Reglament de Règim Interior del 
Club, sempre i quan hi hagi espai disponible. 
h) Aquells socis que en el moment de sol·licitar l’alta com a soci de número, 
renunciïn al dret a amarratge, podran  adquirir el dret d’amarratge, abonant la 
resta de quota d’entrada que estigui vigent en aquest moment. 

15.2.- Son obligacions dels socis de numero, a més a més de les previstes a l’art.13.2, 
les següents: 
a) 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 govern, en l’àmbit de les seves 
competències, en forma de quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol 
altre que es pugui constituir especificament per a la utilització de les seves 
instal·lacions o serveis, o per l’assistència a les manifestacions o competicions 
esportives que organitzi el Club o on participin els seus esportistes o equips. 
b) Complir els Estatuts del Club, el Reglament Particular d’Explotació i Policia de 
la Dàrsena Esportiva i Reglament de Règim Interior i els acords dels òrgans de 
representació o de règim interior de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les 
seves competències. 
c) Contribuir al compliment de les activitats del Club, tant esportives com de 
participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan calgui. 

 
Art.16.- SOCIS FAMILIARS 

16.1.- Els socis familiars tenen dret, a més a més del que està previst a l’art.13.1, a: 
a) A no pagar quota d’entrada en complir el soci familiar juvenil els vint-i-un anys 
d’edat i passar a la classe de socis de número sempre que porti en el Club com a 
mínim una antiguitat de quatre anys. En cas que no ostenti una antiguitat de 
quatre anys, en passar a la categoria de soci de número s’haurà d’abonar la quota 
de entrada vigent en l’exercici en que va causar alta com a soci familiar. 
b) El soci familiar juvenil que abans de complir vint-i-un anys, es casi, podrà 
optar per passar a la categoria de soci de número sense pagar la quota d’entrada 
sempre que porti més de quatre anys d’antiguitat com a soci familiar. En cas que 
no tingués aquesta antiguitat, haurà d’abonar la quota d’entrada vigent en 
l’exercici en que va causar alta com a soci familiar. 
c) A passar a la classe de soci de numero per defunció del soci de numero a qui 
familiarment estava vinculat, sense pagament de la quota d’entrada. En el cas 
que aquesta defunció es produeixi essent menors de vint-i-un anys, continuaran 
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com a socis familiars juvenils fins que assoleixin l’edat, moment en què els serà 
d’aplicació el que preveu el paràgraf anterior. 
En el supòsit de divorci o separació legal, el cònjuge que ostentava la condició de 
soci familiar podrà passar a soci de numero si porta mes de quatre anys 
d’antiguitat com a soci familiar pagant com a dret d’entrada el que li hagués 
correspost a la data en que es va donar d’alta en el Club. 
L’adquisició de la qualitat de soci de número per part d’un soci familiar, a 
l’empara de l’article 16.1, ho serà amb els mateixos drets que ostenti en aquell 
moment el soci de número. 
Els socis familiars que passin a ser socis de número en aplicació d’algun dels tres 
apartats anteriors gaudiran d’una reducció del cinquanta per cent (50%) en la 
quota de soci numerari fins que compleixi l’edat de vint-i-cinc (25) anys. 

16.2.- Els socis familiars estan obligats, a més a més del que està previst en l’article 
13.2, a: 
a) Abonar les quotes socials assenyalades preceptivament. 
b) Abonar les despeses que es determinen en el Reglament de Règim Interior. 

 
Art.17.- 

17.1- Els socis adscrits amb la qualificació d’esportius en actiu tenen dret, a més a 
més del que en general està previst a l’article 13.1 a: 
a) Utilitzar el material esportiu propietat del Club dins de les normes establertes a 
l’efecte. 
b) La Junta Directiva considerant les excel·lents qualitats o mèrits acreditats per 
un soci familiar juvenil adscrit com esportiu en actiu, podrà acordar, mitjançant 
l’informe previ favorable del comodor, que pugui continuar gaudint d’aquesta 
condició.  
De no donar-se aquesta circumstància excepcional, l’hi serà d’aplicació l’establert 
a l’article 16.1 a) del present Estatut. 

17.2-Són obligacions dels esportius, a més a més de les assenyalades en l’article 
13.2 : 
a) Abonar les despeses que s’especifiquen en el Reglament de Règim Interior.  
b) Estar en possessió de la Llicència Federativa corresponent al club de Vela 
Blanes. 
c) Estar inscrit en alguna flota reconeguda pel Club Vela Blanes. 
d) Participar activament en les competicions esportives que se celebrin acordades 
per la Junta Directiva. 
Els informes anuals de mèrits, indispensables per poder continuar adscrits com 
esportius, els acordarà la Junta Directiva a proposta i informe del comodor. 

 
Art.18- SOCIS TRANSEÜNTS 

18.1- Els socis transeünts tenen dret, a més a més del que recull l'article 13.1, excloent 
els apartats c) i d), a no pagar quota d'entrada. 

18.2- Els socis transeünts tenen obligació, a més a més del que recull l'article 13.2 amb 
exclusió de l'apartat f) a : 
a) Abonar la quota social que anualment aprovi l'Assemblea. 
b) Abonar la quota d'entrada si la seva permanència en el Club excedeixi del termini 
d'un mes, comptat a partir de la data de la seva admissió. 

 
CAPÍTOL III 

ÒRGANS DE GOVERN, REPRESENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ 
 
Art.19- Són òrgans de govern i representació del Club de Vela Blanes:  

L'Assemblea General i la Junta Directiva. 
Òrgans auxiliars: 
a) Un jurat de regates. 
b) Un comitè de regates i un comitè de protestes 
c) Les comissions especials i ponències que la Junta Directiva consideri oportú i 
necessari de crear per al millor compliment de les finalitats de l'entitat. 
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d) Un administrador-delegat o gerent, la designació del qual correspondrà a la Junta 
Directiva, que fixarà les funcions i facultats que se li deleguin en l'acte del seu 
nomenament. 

 Secció 1   
 L'ASSEMBLEA GENERAL 

 
Art.20- L'Assemblea General és l'òrgan superior de govern del Club. Estarà integrada per 

tots els socis amb dret a vot que no tinguin suspesa la condició de soci en el 
moment de la convocatòria. Els seus acords són vinculats per a tots els socis i per a 
la Junta Directiva. 

 
Art. 21- Les Assemblees poden ser ordinàries o extraordinàries. 

Es ordinària l'Assemblea que perceptivament s'ha de convocar un cop l'any. 
Són extraordinàries la resta d'Assemblees  que es convoquin en el decurs de 
l'exercici. 

 
Art.22- L' Assemblea General Ordinària es reunirà perceptivament dintre dels quatre 

primers mesos de cada exercici. 
22.1- L'Assemblea General Ordinària tindrà competència per conèixer i aprovar, com a 

mínim, les matèries següents: 
a) Memòria amb informe de les activitats de l'exercici vençut, presentada per la 
Junta Directiva. 
b) Liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el tancament del balanç i compte 
de resultats. 
c) Pressupost per l'exercici econòmic següent, cas de no aprovació, s’entendrà 
prorrogat el del exercici anterior. 

22.2- L’assemblea general a més de les anomenades en l'apartat anterior, com a òrgan 
màxim de l'entitat, te competència especial en les següents matèries: 
a) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries dels socis i d’entrada quan 
excedeixin del increment de l’IPC. 
b) Projectes i propostes de la Junta Directiva. 
c) Establiment de quotes extraordinàries o derrames. 
d) Adquisició, venda o gravamen de bens mobles o immobles del Club quan llur 
valor excedeixi del vint per cent del pressupost anual de l'exercici.                      
e) Règim disciplinari. 
f) Propostes que els socis desitgin presentar a la Junta Directiva o a l'Assemblea 
General subscrites, almenys pel cinc per cent dels socis numeraris del Club. 
g) Modificació d'Estatuts. 
h) Elecció de càrrecs de la Junta Directiva. 
i) Proposta de fusió o segregació del Club. 
j) Dissolució del Club. 
k) Precs i preguntes. 

 
Art.23- DE LA CONVOCATÒRIA. Les convocatòries de l'Assemblea General Ordinària o 

Extraordinària poden ser: 
a) Per acord de la Junta Directiva. 
b) A petició d'un mínim d'un deu per cent dels socis numeraris del Club. A partir del 
dia en què la Junta Directiva rebi la sol·licitud en forma dels socis i la seva 
convocatòria, no poden transcórrer més de trenta dies. 

23.1- Entre la convocatòria de l'Assemblea i la seva realització han de transcórrer un 
mínim de 15 dies naturals i un màxim de 60 dies també naturals. 

23.2- Les convocatòries, a més a més de penjar-se al tauler d'anuncis oficial de la 
secretaria del Club, s'enviaran per correu ordinari, E-mail i/o Fax a tots els socis 
numeraris amb dret a assistir-hi dins del termini establert en el punt anterior. 

 23.3- La informació sobre les matèries objecte de l'Assemblea estaran a disposició dels 
socis numeraris a la secretaria del Club durant els deu dies naturals immediatament 
anteriors a la celebració de l'Assemblea. 

23.4- Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes: 
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a) En primera convocatòria, quan hi concorrin la meitat dels socis convocats. 
b) En segona convocatòria, sigui quin sigui el nombre de socis assistents. 
L'interval entre les dues convocatòries serà de mitja hora. 

 
Art.24- DEL PROCEDIMENT A L'ASSEMBLEA GENERAL. 

Les Assemblees Generals quedaran vàlidament constituïdes el dia i a l'hora de la 
seva convocatòria, d'acord amb el que preveu l'article anterior.                          El 
President i els membres de la Junta Directiva constituiran la mesa de l'Assemblea 
General, un cop s'hagi formulat la llista d'assistència dels socis de número. 
Pel que fa als assumptes compresos en l'ordre del dia que siguin sotmesos a la 
deliberació de l'Assemblea, s'autoritzaran tres torns en pro i tres en contra. 
La Mesa podrà fer ús de la paraula sempre que ho cregui convenient, sense 
consumir torn. 
Els acords que s'adoptin en els assumptes sotmesos a la consideració de les 
Assemblees ho seran per majoria dels assistents. 
La votació serà l'adequada segons la classe d'assumptes sotmesos a deliberació i es 
verificarà aixecant el braç verticalment. En primer lloc, els qui votin en contra; 
seguidament els que desitgin abstenir-se i, finalment, els que donin la seva 
aprovació a l'acord proposat. Les votacions secretes només es faran a petició del 
vint-i-cinc per cent dels socis assistents a l'Assemblea i, en tot cas, quan es tracti 
de qüestions personals.  
El secretari estendrà la corresponent acta, que subscriurà juntament amb el 
President. 
Posteriorment, l'acta serà sotmesa a l'intervenció de tres socis designats per 
l'Assemblea en representació dels seus assistents per tal que l'aprovin i la 
subscriguin amb la seva firma. 

 
Secció 2. 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Art.25- DE LA JUNTA DIRECTIVA. Es l'òrgan de govern del Club: la seva funció és 
promoure, executar i dirigir les activitats esportives del Club, gestionar el seu 
funcionament d'acord amb el seu objecte social i els acords de l'Assemblea. 
Són competències pròpies de la Junta Directiva: 
a) La direcció i vigilància del compliment dels afers i acords socials, l'aplicació dels 
presents Estatuts i la interpretació dels seus preceptes. 
b) La designació de les comissions especials i ponències amb caràcter permanent o 
transitori, encarregades de preparar informes i estudis o d'organitzar actes, fixant 
llur comesa i atribucions, nomenant els socis que n'hagin de formar part. 
c) Designar els socis que hagin de formar part del Jurat permanent de Regates, del 
Comitè de Regates i del Comitè de Protestes. 
d) Establir normes de Règim Interior, ratificades per l'Assemblea. 
e) La formació de pressupostos i comptes, la recaptació i l'aplicació dels fons socials 
i tot el que fa referència a la gestió econòmica. 
f) L'admissió, suspensió i pèrdua de la qualitat de soci. 
g) La preparació de les Assemblees Generals. 
h) Nomenar i separar l'administrador-delegat o gerent i altres empleats de l'entitat. 
Conferir al primer els poders necessaris amb les facultats que la Junta Directiva 
estimi convenient de delegar-li.  
Assenyalar els emoluments de tot el personal, les seves funcions i atribucions. 
i) La representació judicial i extrajudicial del Club, amb facultats de delegar i 
apoderar. 
j) Acordar la celebració de les regates esportives, exposicions, concursos, actes 
socials i autoritzar l'ús de les instal·lacions del Club en aquells altres actes no 
organitzats per ell. 
k) Convocar les Assemblees Generals. 
l) Convocatòria de les eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva. 
m) Aplicació del règim disciplinari. 
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n) Tota la resta d'atribucions que s'estableixin en els presents estatuts o que 
confereixi l'Assemblea General. 

 
Art.26- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva del Club estarà 

integrada pels següents càrrecs: president, dos vice-presidents, comodor, secretari, 
tresorer, comptador, vice-secretari i sis vocals. 

 
Art.27- La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda quan siguin presents, al menys, 

la meitat dels membres que la composen i en tot cas el president o un 
vice-president. 
Es reunirà com a mínim un cop al trimestre, amb la convocatòria prèvia del 
President amb dos dies d'antelació, com a mínim, a la data de la seva celebració. 
També podrà ser convocada a petició d'un terç dels seus membres. En aquest 
darrer cas s'haurà de celebrar dintre dels set dies següents a la petició. 
La Junta Directiva quedarà també vàlidament constituïda quan hi siguin presents 
tots els seus membres, encara que no hi hagués convocatòria prèvia. 
Els acords seran adoptats per majoria dels membres assistents a la reunió. 
Les votacions seran ordinàries. Podran ser secretes quan la proposta afecti 
personalment a un membre de la Junta Directiva. 
Correspon al president el vot de qualitat en cas de quedar empatats. 
S'estendrà l'acta corresponent de cada sessió per part del secretari, que la 
subscriurà amb el vist-i-plau del president o el membre que els substitueixi. 
Els membres de la Junta Directiva poden exigir que consti en acta el vot en contra 
que puguin emetre contra una decisió o un acord i l'explicació de la seva reserva de 
vot, en forma suscita. 

 
Art.28- DEL PRESIDENT. El president ostenta la representació legal del Club amb tota 

classe d'autoritats, organismes públics i altres entitats públiques o privades amb les 
més àmplies facultats. 
Correspon també al president la representació de l'entitat davant dels jutjats i 
tribunals de tot tipus i la facultat d'atorgar poders a l'administrador-delegat o 
gerent, lletrats, procuradors, gestors administratius i tercers persones, amb les 
tasques i atribucions que assenyali la Junta Directiva. 
Com a més importants corresponen al President del Club les següents facultats: 
a) Dirigir l'entitat, les seves deliberacions i debats. 
b) Presidir la Junta Directiva, les Assemblees Generals i tota comissió o ponència. 
c) Utilitzar el vot de qualitat en cas d'empat en les deliberacions de la Junta 
Directiva. 
d) Haurà d'autoritzar els pagaments o dèbits amb la seva firma. 
e) Autoritzar amb el seu visat les actes, memòries, certificacions i documents 
importants. 
f) El dret de vet sobre qualsevol proposta que rebés d'un soci. Contra aquest vet 
podrà apel·lar l'interessat davant l'Organisme Federatiu immediatament superior, 
per escrit, durant el termini dels vuit dies següents d'haver-hi estat comunicat 
aquest acord. El president del Club, amb el seu informe particular i confidencial, el 
portarà a la superioritat esmentada, la qual resoldrà basant-se sempre en els 
suprems interessos de l'esport. 
g) Convocar les reunions de la Junta Directiva. 

 
Art.29- DE LA RESTA DE CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

29.1- Els vice-presidents, per ordre, substitueixen el president en cas d'absència, 
incompatibilitat, malaltia o vacant. Hauran d'estar al corrent, en forma permanent, 
de tots els assumptes propis de la presidència. 

29.2- El comodor té com a funció específica tot el que es refereix a l'organització i el 
control de la nàutica del Club, com per exemple les regates, proves nàutiques, 
flotes esportives, calendari de proves...                               
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29.3- El secretari formalitzarà les actes de la Junta Directiva i de l'Assemblea General, 
portarà els llibres de l'entitat, els custodiarà, expedirà certificats, ordenarà l'arxiu i 
executarà les ordres de la presidència. 

29.4- Al tresorer li correspon la custòdia i la responsabilitat dels fons socials, firmar 
rebuts i autoritzar els pagaments anotant als llibres corresponents els ingressos i els 
pagaments. També haurà de redactar els projectes de pressupostos durant el 
primer mes de cada any, que sotmetrà a l'aprovació prèvia de la Junta Directiva 
abans de ser sotmesos a deliberació i, si s'escau, a l'aprovació de l'Assemblea 
General. 

29.5- El comptador portarà els llibres de comptabilitat, intervindrà els ingressos i els 
pagaments i estendrà els lliuraments que calguin formulant el balanç i els comptes 
del Club. 

29.6- El vice-secretari substituirà el secretari en els casos d'absència, incompatibilitat, 
malaltia o vacant, i haurà d'estar al corrent permanentment dels assumptes de la 
secretaria. 

29.7- Els vocals tindran cura especialment dels diferents serveis que el Club proporcioni 
als seus associats i la Junta Directiva els hi assigni. Cadascuna de les seccions 
esportives federades haurà de tenir un vocal representant. 

 
Art.30- CÀRRECS INTERINS. Si durant l'exercici es produís alguna vacant en qualsevol 

dels càrrecs, la Junta Directiva designarà lliurement els socis de número que els 
hauran d'ocupar, que els desenvoluparan amb caràcter interí fins a la celebració de 
l'Assemblea General. Aquesta procedirà a llur confirmació o bé a l'elecció de nous 
candidats. En aquest cas s'aplicarà el que preveu l'article 50.2. 

 
Art.31- DELS ORGANS AUXILIARS. La designació, composició, funcions i normes de 

funcionament dels diferents òrgans auxiliars col·legiats o personals a què fa 
referència l'article 19, correspondrà a la Junta Directiva i podran incorporar-se en el 
reglament o ordenances de règim interior del Club. 

 
Art.32- DURACIÓ DELS CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

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. 

 

Art.33- DIMISSIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA.  
Si es produís la dimissió total de la junta directiva, aquesta seguirà en les seves 
funcions mentre no s'hagi procedit a l'elecció de la nova junta. 
Si això no es complís es constituirà una comissió gestora seguint el procediment 
establert en l'article 52. 
 

Secció 3 
COMISSIÓ I ORGANS CONSULTIUS 

 
Art.34- Les comissions previstes a l'article 19 d'aquests estatuts que col·laboren a les 

activitats que els correspongui amb la Junta Directiva,  no poden substituir les 
facultats i responsabilitats de la Junta Directiva. 
La durada del seu mandat serà per un termini de quatre anys, essent reelegibles les 
mateixes persones tret que el seu nomenament ho hagués estat per a una missió 
de caràcter pròpiament temporal. 
 

Secció 4 
ELECCIONS DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Art.35- Són electors i elegibles els socis que reuneixin les següents condicions en el 

moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les candidatures: 
a) Ser soci numerari 
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b) No tenir suspesa la seva condició de soci en el moment de la convocatòria o en el 
temps de presentació de les candidatures. 

 
Art.36- Correspon a l’Assemblea General l’elecció dels càrrecs de la junta directiva, 

d’acord amb les següents normes: 
a) La presentació de candidats per a la presidència i altres càrrecs es farà 
mitjançant proposta subscrita pel cinc per cent, com a mínim, dels socis amb veu i 
vot. 
b) Cap soci podrà firmar a la vegada dues o més propostes de candidatura i, si això 
passés, aquestes s’invalidaran a tots els efectes. 
c) Totes les propostes de candidats a la presidència s’hauran de cursar 
acompanyades de l’acceptació dels interessats i amb la llista de candidats que 
aquell proposi per a la resta de càrrecs. 
d) Les candidatures proclamades s’exposaran en el tauler d’anuncis del Club durant 
els cinc dies anteriors a la celebració de l’Assemblea General. A l’Assemblea només 
podran votar-se candidatures completes i es consideraran nul·les aquelles paperetes 
de votació que infringeixin tal principi. 
e) La votació serà mitjançant sufragi lliure, directe, igual, secret, personal i no 
delegable, entre els socis de l’entitat amb  dret de vot. 
 

Art.37- La convocatòria de les eleccions per finalització natural del mandat s’ha de fer 
dintre dels últims sis mesos de la seva vigència i sempre amb l’antelació necessària 
perquè l’elecció es faci abans d’acabar-se el mandat. 
Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la realització ha de 
transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60.  
En la convocatòria anunciant les eleccions s’informarà de: 
a) Número i càrrecs que s’han de proveir. 
b) Indicar que només els socis numeraris poden ser electors i candidats. 
c) Termini d’exposició del cens electoral i de presentació de reclamacions. 
d) Termini per a la presentació de candidatures. 
e) Lloc, dia i hora de celebració de les eleccions. 
f) Designació dels membres de la Junta Electoral. 
 

Art.38- La constitució de la Junta Electoral la disposarà la Junta Directiva, simultàniament 
amb l'acord de convocatòria d'eleccions. 

38.1- La Junta Directiva pot designar directament els components de la Junta Electoral 
entre els 100 socis numeraris més antics que en aquell moment no tinguin suspesa 
la seva condició de soci. 

38.2- S'hauran de designar o escollir tres socis per a constituir la Junta i un nombre 
igual de suplents. 

38.3- Els càrrecs de membre de la Junta  és obligatori i incompatible amb la condició de 
candidat o familiar de candidat tant per l'afinitat o consanguinitat fins a tercer grau. 

 
Art.39- ACTUACIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL 

39.1- Dintre dels dos dies següents a la seva designació o elecció i abans del 30 dies 
anteriors a la celebració de les eleccions els components de la Junta Electoral han 
de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment. En l'acte de constitució 
han d'elegir el President. Ha d'actuar com a secretari de la Junta Electoral, amb veu 
però sense vot, qui ho sigui del Club, i ha d'estendre acta de totes les reunions i 
dels acords que prengui la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del president. 
La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a 
l'acabament del procés electoral: 

39.2. Son funcions de la Junta Electoral 
a)Conèixer i resoldre les reclamacions que presenten els socis respecte del cens o 
les llistes electorals. 
b) L'admissió o el rebuig de les candidatures i llur proclamació. 
c) Decidir, a instància de qualsevol soci o candidat, o per pròpia iniciativa, sobre 
qualsevol incident que sorgeixi en el decurs dels procés electoral que pugui 
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constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar els 
principis de publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertats, de no discriminació i 
de secret de vot, que han de tenir present en tot el procés electoral. 
d)Conèixer i resoldre les reclamacions que presenten els socis o candidats en 
qualsevol fase del procés electoral. 
e)Publicar els resultats de les eleccions i realitzar les comunicacions que estableix 
l'article 47.3. 

39.3. Totes les reclamacions davant de la Junta Electoral s'han de fer en un termini 
màxim de 3 dies després que s'hagi produït el fet objecte de la impugnació. La 
resolució de la Junta, que serà executiva, s'ha de dictar dintre dels tres dies 
següents. 
Contra els acords de la junta electoral pot interposar-se recurs davant el comitè 
d’apel·lació de la federació catalana corresponent a l’activitat esportiva principal de 
l’entitat, en el termini de 3 dies següents a la notificació de l’acord impugnat o al 
d’aquell que s’entengui desestimada tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat 
cap resolució expressa en el termini establert; i en segona instància, davant el 
Tribunal Català de l’Esport en el termini de 10 dies hàbils següents al de la 
notificació de l’acord objecte del recurs o al d’aquell en què el recurs inicial s’ha 
d’entendre desestimat tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa dins 
el termini establert.  

 
Art.40- Des del dia següent al de constitució de la Junta Electoral estarà exposat a la 

secretaria del Club durant un termini de cinc dies el cens electoral de tots els socis 
numeraris amb dret a ser electors. 

40.1.Les llistes podran confeccionar-se per ordre alfabètic o d'antiguitat en el Club. A 
més a més del nom i dels dos cognoms s'indicarà el número de soci, i la data 
d'ingrés. 

40.2.L'exemplar del cens electoral s'exposarà a la secretaria del Club després d'haver 
estat presentat prèviament a la junta electoral perquè procedeixi a reflectir a l'acta 
el nombre de fulls que la componen i el total de socis. Seguidament, diligenciarà 
amb la seva firma la llista i el seu duplicat quedarà sota la seva custòdia. 

40.3.Les reclamacions dels socis per omissions, rectificacions o inclusions indegudes de 
socis en el cens s'han de fer per escrit, adreçades a la junta electoral i dintre del 
període d'exposició del cens electoral. Contra els acords de la junta electoral es 
poden interposar els recursos previstos en l'art. 39.3. 

40.4.Dintre dels 3 dies naturals següents a la finalització del termini d'exposició del cens 
electoral, la Junta Electoral ha d'aprovar la llista definitiva dels socis electors i 
elegibles, que no es pot modificar en la resta del procés electoral. El cens definitiu 
l'ha de contrastar la Junta Electoral amb la seva firma i ha de romandre sota 
custòdia. 

40.5.En tot cas, els cens definitiu quedarà aprovat abans dels 15 dies anteriors a la 
celebració de les eleccions. 

 
Art.41- REQUISITS DE LES CANDIDATURES. 

41.1.A partir del dia següent que la Junta Electoral aprovi el cens definitiu i durant un 
termini de 7 dies poden presentar-se candidatures a membres de la Junta Directiva, 
adreçades a la Junta Electoral que han de ser firmades pels candidats com a prova 
de la seva acceptació i acompanyades de la fotocòpia del Document Nacional 
d'Identitat. 

41.2- Les candidatures han de ser tancades i han d'anar encapçalades pel nom del 
candidat a President, si aquest càrrec figurés a l'elecció. 

41.3.La presentació de candidats per a la Presidència i altres càrrecs a elegir es farà 
mitjançant proposta subscrita pel cinc per cent, com a mínim, dels socis amb veu i 
vot. 

41.4. Cap soci podrà firmar a la vegada dues o més propostes de candidatura, i si això 
ocorregués, aquestes s'invalidaran a tots els efectes. 

41.5. Totes les propostes de candidats s'hauran de cursar acompanyades de l'acceptació 
dels interessats. 



Estatuts del Club de Vela Blanes 

Nous Estatuts aprovats en l’Assemblea General de Socis del 5 de desembre de 2008 

 
14/20 

41.6. Dintre dels tres dies següents a la finalització del termini per presentar 
candidatures, la Junta Electoral comprovarà que els candidats i els socis que els 
proposen reuneixin les condicions exigides i que s'han complert tots els requisits 
d'aquesta fase del procés electoral. A continuació la Junta Electoral proclamarà les 
candidatures que poden participar en les eleccions i refusar les que no compleixen 
els requisits exigits. Aquestes decisions es faran constar en acta i es notificaran per 
escrit als candidats que encapçalen les candidatures. Si l'acord de la Junta rebutja 
alguna candidatura o algun candidat o candidats que la integren, se n'han d'indicar 
els motius. Una candidatura no pot ser invalidada perquè algú o alguns dels seus 
components no gaudeixi de les condicions per a ésser elegibles, exceptuant que la 
invalidació afecti el President. 
Aquesta ha de quedar exclosa de la candidatura, però la candidatura serà vàlida 
amb la resta dels seus components sempre que arribin a un mínim de 2/3 dels llocs 
a elecció. 

 
Art.42-Dintre dels dos dies següents a la proclamació de les candidatures, la Junta 

Electoral remetrà a la Junta Directiva una certificació de l'acta de proclamació. 
Totes les reclamacions contra les decisions de la Junta Electoral en aquesta fase de 
presentació i proclamació de les candidatures,  s'han de fer per escrit d'acord amb 
el que ja disposa l'article 39.3 i contra les decisions de la Junta Electoral es podran 
interposar els recursos que esmenta tal article. 

 
Art.43- Si ningú més no es presentés o fos vàlida una única candidatura, la Junta Electoral 

ha de procedir directament a la proclamació dels seus components com a elegits per 
la Junta. 

 
Art.44.-Si no es presentés cap candidatura o no fos vàlida cap de les presentades, la junta 

electoral ho ha de comunicar a la junta directiva, o a la comissió gestora del Club, 
que convocarà noves eleccions en un termini màxim de 3 mesos. 

 
Art.45- Tots els incidents, com reclamacions o impugnacions, que protagonitzin els 

candidats, els seus interventors o els socis electors durant l'acte de votacions, les ha 
de resoldre la Junta Electoral i els seus acords són d'execució immediata sense que 
per aquesta causa es pugui suspendre o interrompre l'acte de les votacions i sens 
perjudici dels recursos que es puguin interposar contra les decisions de la Junta 
Electoral previstos en l'article 39.3. 

 
Art.46-Transcorregut el termini previst de tres hores o acabades les eleccions realitzades 

en el transcurs d'una Assemblea General, en l'ordre del dia de la qual constés la 
celebració de les eleccions, es disposarà la realització de l'escrutini i el recompte de 
vots de tots els votants. Es farà un resum final dels vots vàlids obtinguts per 
cadascuna de les candidatures i dels anul·lats o en blanc. Tot això quedarà reflectit 
en l'acta que ha d'estendre la Junta Electoral. 

 
Art.47- PROCLAMACIÓ DE LA CANDIDATURA GUANYADORA. 

47.1. La candidatura que hagi obtingut major nombre de vots ha de ser proclamada 
candidatura guanyadora. 

47.2. Si es produís un empat entre dos o més candidats es proclamarà guanyadora la 
que estigui presidida pel soci que porti més anys d'alta com a soci numerari del 
Club. 

47.3. L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora es comunicarà dintre dels tres 
dies següents a la Junta Directiva del club a la Federació Catalana de Vela i al 
registre d'entitats esportives de la Generalitat. 

47.4.Contra l'acta de proclamació de la candidatura guanyadora poden interposar-se els 
recursos previstos en l'article 39.3. 

 
Art.48- La presa de possessió dels candidats elegits podrà ser de caràcter immediat o en 

un termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la proclamació. 
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Art.49- CESSAMENT DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

49.1. El cessament de membres de la Junta Directiva pot produir-se per les següents 
causes: 
a) per expiració del termini del mandat pel qual foren escollits. 
b) per la pèrdua de condició de soci del Club. 
c) per la pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit. 
d) per mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec. 
e) per decisió disciplinària executiva que l'inhabiliti per a l'ocupació d'algun càrrec 
en els òrgans de govern del Club. 
f) per l'aprovació d'un vot de censura. 

49.2. Si la dimissió, renúncia o cessament dels components de la junta directiva es 
produís de forma simultània o generalitzada i afectés més del 50% dels components 
incloent el President, i en qualsevol cas, sempre que la junta directiva resti 
constituïda per un nombre de membres inferior a cinc persones, s’aplicarà el que 
disposava l'article 52. 

49.3. S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per 
la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral 
convocat. En aquest cas, si resten a la junta directiva 1/3 dels seus components, la 
junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni 
nomenar la comissió gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els 
titulars de la junta electoral es constituiran en junta provisional fins a la realització 
de les eleccions. 

49.4. Si quedés vacant el càrrec de President, exerciran el seu càrrec per aquest ordre: 
el vice-president 1r., el vice-president 2n., i finalment, el membre de la Junta 
Directiva que tingués un major nombre d'anys com a soci del Club. 

 
Art.50- SUSPENSIÓ DE MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

50.1. La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva es produirà per les 
següents causes: 
a) a sol·licitud de l'interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho 
aprovi la Junta Directiva. 
b) per la suspensió de la seva qualitat de soci. 
c) per acord de la junta directiva i durant el temps que duri la instrucció d'un 
expedient disciplinari. 
d) per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària. 

50.2. La redistribució dels càrrecs en el supòsit de suspensió, es portarà a terme a 
proposta del president, o del component que l'exerceixi per aplicació de l'article 
49.4 i ha de ser aprovada per majoria dels dos terços dels seus components.  

 
Art.51- VACANTS 

51.1. En el supòsit que existeixin vacants a la junta directiva per no proveir-se la 
totalitat dels càrrecs a les eleccions, per cessament o suspensió d'algun dels seus 
components, hom procedirà a proveir aquests càrrecs transitòriament, per pròpia 
decisió del President. 

51.2. Els càrrecs vacants coberts amb aquest procediment són transitoris i també els 
designats per a ocupar-los i només pel temps que falti de mandat en el càrrec i 
sense que la designació alteri el temps natural de mandat previst als estatuts. 
S'exceptua d'aquesta norma el soci destinat a substituir un membre de la Junta 
Directiva, el mandat del qual hagués estat suspès temporalment. En aquest supòsit 
el mandat es limitarà solament al temps que duri la suspensió i quedarà sense 
afecte des del moment en què es reincorpori el titular, o en qualsevol cas quan 
expiri el mandat natural del càrrec. 

51.3. Aquestes decisions provisionals hauran de ser ratificades a la primera Assemblea 
General. 

 
Art.52- COMISSIÓ GESTORA. 



Estatuts del Club de Vela Blanes 

Nous Estatuts aprovats en l’Assemblea General de Socis del 5 de desembre de 2008 

 
16/20 

52.1. En els supòsits previstos en els articles 44 i 49.2 s'ha de constituir una comissió 
gestora formada pels set socis numeraris amb més antiguitat del Club, en els que 
no concorri causa d’incompatibilitat o excusa justificada. S’entendrà que es causa 
d’incompatibilitat la voluntat de presentar-se a les immediates eleccions.   

52.2.La comissió gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per a proveir els 
càrrecs de la Junta Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 mesos 
des que s'hagi pres possessió dels càrrecs. 

52.3. La comissió gestora ha d'exercir totes les facultats de govern, administració i 
representació que corresponen a la junta directiva, d'acord amb els estatuts, tot i 
que ha de limitar les funcions i decisions necessàries pel manteniment de les 
activitats normals del club i la protecció dels seus interessos. 

 
Art.53- VOT DE CENSURA 

53.1. Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President del Club, la 
totalitat de la Junta Directiva o de qualsevol dels seus membres ho haurà de 
demanar per escrit motivat, amb la firma i els requisits que calguin per a la 
identificació dels socis, la majoria dels membres de la mateixa junta o, com a 
mínim, el 20% dels socis del club. 
Poden sol·licitar el vot de censura i participar a la votació els socis numeraris que 
reuneixin els requisits de l'article 35 d'aquests Estatuts. 

53.2. Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, s'ha de constituir dintre dels 10 
dies següents una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la junta 
directiva, designades per aquesta, els 2 primers socis signants de la sol·licitud i un 
delegat de la Federació Catalana de Vela, que en serà el President, a fi de realitzar 
les comprovacions oportunes sobre el compliment dels requisits assenyalats en el 
punt anterior, en el termini màxim dels 10 dies següents a la seva constitució. 

53.3. Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats en el 
punt primer, la Junta Directiva ha de convocar l'acte de la votació. 
La votació se celebrarà en el transcurs d'una Assemblea General convocada a tal 
afecte i amb els requisits previstos en l'article 23, en la qual tindran veu els 
representants dels sol·licitants del vot de censura i els censurats. 

53.4.L'Assemblea general amb l'acte de la votació es realitzarà als vint dies hàbils 
després d'acabada la comprovació prevista en el punt 2 d'aquest article. 

 
Art.54- 

54.1. L'acte de la votació ha de ser controlat per la Mesa esmentada en l'apartat 2, que 
ha de resoldre tots els incidents i les reclamacions que es puguin produir, tenint en 
compte que els seus acords són immediatament executius i sense que 
s'interrompeixi ni pugui suspendre's per aquesta causa la votació. Un cop acabada 
la votació, la Mesa ha de disposar la realització de l'escrutini i el recompte dels vots 
en la forma que percep l'article 46 d'aquests Estatuts. Contra la resolució final de la 
Mesa es poden interposar els recursos que preveu l'article 39.3. 

54.2. El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis assistents a 
l’assemblea convocada a l’efecte, i sempre  que en l’acte de la votació hi participin, 
com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club. 

   Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta, o els membres a qui 
correspongui cessaran automàticament. 
Durant el període de transició s'aplicaran segons cada supòsit els articles 
corresponents i concordants d'aquests estatuts. 

54.3. Si la junta directiva no nomenés els membres de la Mesa o no convoqués 
l'Assemblea o l'acte de la votació, la Federació Catalana de Vela, a petició de 
qualsevol dels socis sol·licitants, pot requerir a la Junta Directiva perquè ho realitzi. 
L'incompliment per part de la Junta Directiva faculta a la Secretaria General de 
l'Esport a nomenar discrecionalment els membres necessaris. Un cop constituïda la 
mesa, si la Junta Directiva no complís l'ordre de la convocatòria, la Mesa pot 
convocar directament els socis a l'assemblea o a l'acte de votació. Tot això amb 
independència de les responsabilitats disciplinàries que es puguin derivar dels 
incompliments. 
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CAPÍTOL IV 

Règim documental i econòmic 
 

 Secció 1. 
 REGIM DOCUMENTAL 

 
Art.55- El règim documental de l'Associació constarà dels següents llibres: d'associats, 

d'actes i de comptabilitat. 
 
Art.56- Es portarà un llibre de registre d'associats per cada classe de soci, en els quals 

haurà de constar els noms i cognoms dels socis, el seu número de D.N.I., professió 
i, si s'escau, els càrrecs de representació, govern i administració que exerceixin a 
l'Associació. També s'especificaran les dates d'altes i baixes i, si s'escau, les de 
presa de possessió i cessament dels càrrecs al·ludits. 

 
Art.57- Als llibres d'actes es consignaran les reunions que celebri l'Assemblea General i la 

Junta Directiva expressant la data, assistents, assumptes tractats i acords adoptats. 
Les actes seran firmades, en tot cas, pel president i el secretari. 

 
Art.58- Als llibres de comptabilitat figuraran tant el patrimoni com els drets i obligacions, 

ingressos i despeses dels club, havent de precisar la procedència d'aquells i la 
inversió o destinació d'aquests. 
Durant el primer quadrimestre de l'exercici següents s'haurà de formalitzar el 
balanç i el compte d'explotació i la memòria econòmica. 
Per a un major compliment dels objectius del Club es confeccionaran els llibres 
auxiliars i els registres mitjançant procés informàtic que la Junta Directiva estimés 
oportuns i necessaris. 

 
Art.59- Els llibres d'actes i comptabilitat els diligenciarà la Federació Catalana de Vela o la 

Secretaria General de l'Esport. 
 

Secció 2 
REGIM ECONÒMIC I COMPTABLE 

 
Art.60- Dins del primer quadrimestre de cada exercici la Junta Directiva formularà i 

presentarà a l’Assemblea General els comptes anuals, que comprenen el balanç i 
el compte de pèrdues i guanys, de forma que indiquin la situació financera i 
patrimonial de l’entitat, la liquidació del pressupost i una memòria econòmica 
anual que expliqui les variacions del balanç i del compte de pèrdues i  guanys, en 
relació amb el pressupost aprovat a  la darrera Assemblea. 

 
Secció 3 

REGIM FINANCER 
 
Art.61- El Club es nodrirà dels següents ingressos: 

a) drets d'entrada dels socis 
b) quotes anuals 
c) altres obligacions pecuniàries acordades per l'Assemblea General 
d) arrendaments o explotacions de serveis 
e) donatius, subscripcions i donacions 
f) derrames o obligacions pecuniàries complementàries imposades als socis per 
l'Assemblea General 
g) interessos dels fons socials 
h) venda de material sobrer deteriorat 
i) qualsevol altres ingressos legals que no atemptin el caràcter esportiu de 
l'associació. 
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Les possibles vendes s'aplicaran a la conservació i al desenvolupament d'objectius 
socials. 

 
 CAPÍTOL V 

 SECCIÓ ESPORTIVA 
 
Art.62- Quan la Junta Directiva acordi la practica d'una nova modalitat esportiva, crearà la 

secció corresponent que deurà ésser afiliada a la Federació que correspongui. 
 
Art.63- Cada secció esportiva s'ocuparà de tot allò relatiu a la practica de la modalitat 

esportiva corresponent, sota la coordinació i superior direcció de la junta directiva. 
 

CAPÍTOL VI 
REGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL 

 
Art.64- CONCEPTE D'INFRACCIONS 

64.1. Són infraccions de les regles de competició, les accions o omissions que durant llur 
transcurs vulnerin, impedeixin o pertorbin llur normal desenvolupament. 

64.2. Són infraccions a la conducta esportiva, les accions o omissions contràries al que 
disposen les normes generals de disciplina i convivència esportiva. 

64.3. Són infraccions de les normes de conducta associativa, les accions o omissions 
que comportin l'incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries 
dels clubs i associacions esportives. 

 
Art.65- POTESTAT DISCIPLINARIA  

65.1. 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. Es a dir, als seus socis afiliats, esportistes, tècnics i directius, d'acord amb 
les normes legals estatutàries o reglamentàries i segons les seves competències 
respectives. 

65.2. L'exercici de la potestat disciplinària correspon: 
a) als jutges o àrbitres durant el desenvolupament de les competicions, amb 
subjecció a les regles establertes, a les disposicions de cada modalitat esportiva o a 
les específiques aprovades per la competència de què es tracti. 
b) a la Junta Directiva del Club. 
65.3. La potestat disciplinària atribuïda a la junta directiva pot delegar-se a un 
òrgan col·legiat constituït a l’efecte, el qual estarà compost per tres membres 
designats per la mateixa junta directiva d’entre els socis en els quals concorrin les 
condicions de l’article 35 dels presents estatuts. Aquest òrgan, convocat cada 
vegada que sigui necessari, ha de resoldre per majoria els assumptes sotmesos a 
la seva competència. El seu mandat ha de coincidir com a màxim amb el de la 
junta directiva delegant. 

 
Art. 66- Seran considerades infraccions lleus: 

a) Comportament incívic 

b)  Incompliment de les normes del reglament interior del Club que no siguin 
qualificades de greus a molt greus. 
c) Formulació d’observacions incorrectes a jutges i jurats de regata, directius i 
autoritats  esportives. 
d) Incorrecció amb el públic o amb companys o amb subordinats. 
e) Adopció d’actituds passives pel que fa al compliment d’ordres i instruccions de 
jutges i jurats de regata, directius i autoritats esportives durant la realització de 
les seves funcions 
f) Descurança en la conservació i cura del material, dels locals i de les 
instal·lacions esportives. 

 
Art.67- Seran considerades infraccions greus: 

a) La reiteració de les infraccions lleus en el termini d’un any. 
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b) La comissió d’actes o omissions que perjudiquin greument el Club. 
c) Perpetrar actes que ocasionin un greu perjudici econòmic en els bens dels socis 
i del propi Club. 
d) Insults i ofenses contra jutges i jurats de regata, directius, autoritats 
esportives, companys o regatistes i tècnics i a d’altres persones dins del recinte 
del Club. 
e) Protestes, intimidacions i coaccions que alterin el desenvolupament d’una 
regata. 
f) Incompliment d’ordres de directius, jutges, jurats de regates i tècnics, llevat de 
les que es consideren faltes molt greus. 
g) Exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb 
l’activitat o la funció que hi desenvolupen. 
h) Maltractament de les instal·lacions i del material. 

 
Art.68- Es consideraran infraccions molt greus: 

a) Demorar el pagament de qualsevol obligació econòmica amb el Club durant un 
termini superior als sis mesos. 
b) No atendre un requeriment del Club pel qual se li ordeni en retirar 
l’embarcació, quan les seves mesures excedeixin a les de l’amarrament. 
c) La reiteració de dos infraccions greus en un període d’un any. 
d) Qualsevol acció dolosa que atempti greument als socis del Club o als seus bens 
i als del Club. 
e) Agressions a jutges i jurats de regata, directius, regatistes, autoritats 
esportives i a d’altres persones dins del recinte del Club. 
f) Protestes, intimidacions i coaccions que impedeixin el normal desenvolupament 
d’una regata. 
g) Desobediència de les ordres de directius durant el compliment dels seus 
càrrecs. 
h) Abusos d’autoritat i usurpació d’atribucions. 
i) Violació de secrets en assumptes que es coneguin només per raó de càrrec. 

j)  Actes de rebel·lió contra els acords presos legalment. 
k) Actes destinats a predeterminar, mitjançant un preu, o a través d’una 
intimidació o d’un simple acord , els resultats esportius. 
l) Actes que produeixin danys irreversibles al patrimoni del Club i als béns dels 
socis. 
m) Sostracció de béns del Club o de persones sòcies del mateix dins de les seves 
instal·lacions. 
n) Realització d’actes que atemptin greument l’honorabilitat de persones o 
entitats. 

 
Art.69- Les sancions aplicables seran proporcionals al grau de la infracció comesa. 

L’incompliment o el trencament d’una sanció imposada per una falta comporta la 
imposició d’una sanció de grau superior a l’anterior. 

69.1.- Les infraccions lleus poden ser sancionades amb: 
a) Apercebiment. 
b) Amonestació privada. 
c) Suspensió o inhabilitació fins a 1 mes. 
d) Privació del dret d’associat fins a 1 mes. 

69.2.- Les infraccions greus poden ser sancionades amb: 
a) Suspensió temporal de la condició de soci fins a un màxim d’un any. 
b) Amonestació pública 

69.3.- Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb: 
a) Expulsió del Club. 
b) Embargament de l’embarcació en el cas d’incórrer en la infracció prevista en 
l’apartat b) de l’article 68. 

 
Art.70- El procediment disciplinari a seguir serà el següent: 
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a) Les infraccions de les regles de competició nàutica seran sancionades pels 
mateixos jutges de regates, sense perjudici de la presentació d'una posterior 
reclamació. 
b) Les infraccions a la conducta esportiva o per incompliment de les prescripcions 
estatutàries o reglamentàries s'han de tramitar per un procediment ordinari, que ha 
d'iniciar-se mitjançant acord de la Junta Directiva, per pròpia iniciativa, o, a petició 
raonada de part. Es pot acordar, amb caràcter previ, per a decidir l'obertura d'un 
expedient o el seu arxiu, la instrucció d'una informació reservada. 
Iniciat el procediment, l'òrgan disciplinari adequat ha de formular el corresponent 
plec de càrrecs, que s'ha de comunicar 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. Un cop complert aquest tràmit, la Junta Directiva o òrgan 
disciplinari delegat ha de prendre l'acord oportú en el termini màxim de 20 dies, 
que caldrà notificar de manera immediata a l'interessat especificant els recursos 
que corresponguin. 

 
Art.71- Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta 

directiva, es pot interposar recurs: 
a) Davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de l’activitat esportiva 
principal del club, quan es tracti de sancions per d’infraccions contra la conducta 
esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte 
impugnat. 
b) Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les 
normes de la conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació 
de l’acte impugnat. 

 
     CAPÍTOL VII 
 
Art.72- Els Estatuts podran ser modificats, reformats o derogats per acord de l'Assemblea 

General, mitjançant votació favorable de les dues terceres parts dels socis de 
número assistents. 

 
DISSOLUCIÓ DEL CLUB 

Art.73- 
73.1.El Club s'extingirà per resolució judicial, per fusió, per absorció, per la cancel·lació 

de la seva inscripció en el Registre d'Entitats Esportives i per la resta de causes 
previstes en l'ordenament jurídic. 

73.2. Excepcionalment es dissoldrà per l'acord adoptat a l'Assemblea General. 
73.3. L’acord de fusió o absorció en altres associacions o clubs, així com el de dissolució 

s’ha d’adoptar, en assemblea convocada a aquest afecte, per una majoria de com a 
mínim 2/3 dels assistents, sempre que representin la majoria del total dels socis 
amb dret de vot.  

73.4. Dissolta l'entitat, el romanent de patrimoni social, en cas que existís, revertirà a la 
col·lectivitat. A aquest afecte es comunicarà la dissolució a la Secretaria General de 
l'Esport perquè acordi la destinació dels bens per al foment i desenvolupament 
d'activitats fisico-esportives. 

 
 
 


