Decret
145/1991, de 17 de juny, pel qual es regula la constitució,
les classes i el registre de clubs i associacions esportius,
i d’aprovació del reglament del seu règim i funcionament
intern.
Atès que l'article 9.29 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya confereix a la Generalitat de Catalunya
competència exclusiva en matèria d'esport i lleure;
Vist que la Llei de Catalunya 8/1988, de 7 d'abril, de
l'esport, reconeix plenament el sistema associatiu esportiu
de la societat civil, que ha donat lloc, des de finals del
segle passat, a la introducció a Catalunya de la pràctica
esportiva organitzada;
Atès que la Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'esport,
defineix els clubs i les associacions esportius com a
entitats privades amb personalitat jurídica i capacitat
d'obrar, formades per persones físiques els objectius
bàsics de les quals són el foment, el desenvolupament i la
pràctica contínua de l'activitat física i esportiva sense
finalitat de lucre;
Atès que per al millor funcionament de clubs o
associacions esportius cal desplegar les directrius
bàsiques que estableix la Llei 8/1988, i també establir les
normes reglamentàries que regulin el seu règim i
funcionament intern, amb el benentès que l'administració
esportiva ha de preveure aquestes activitats amb caràcter
tuïtiu, subsidiari i de coordinació i amb vocació de
justícia;
A proposta del Departament de la Presidència i d'acord amb
el Govern,
Decreto:
Capítol 1
Clubs i associacions esportius. Concepte. Classes.
Constitució i reconeixement
Secció 1
Clubs i associacions esportius. Concepte. Classes
Article 1
1.1 Són clubs i associacions esportius les entitats
privades amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar,
formades per persones físiques els objectius bàsics de les
quals siguin el foment, el desenvolupament i la pràctica
contínua de l'activitat física i esportiva sense finalitat
de lucre.

1.2 Els clubs i les associacions esportius es regeixen
per la Llei de Catalunya 8/1988, de l'esport, i les altres
disposicions que la despleguin, el present Decret i els
seus estatuts.
1.3 Aquest Decret també és d'aplicació a les societats
anònimes esportives en tot el que no sigui contradictori
amb la Llei de societats anònimes i la Llei 10/1990, de 15
d'octubre, de l'esport, i les disposicions que la
despleguin.
Article 2
En funció del caràcter de l'activitat esportiva bàsica, els
clubs esportius es classifiquen en:
a) Clubs esportius federats: són els clubs afiliats a
qualsevol federació esportiva catalana legalment
constituïda i registrada que participin en les activitats o
competicions organitzades per la federació, tant si ho fan
amb esportistes professionals com afeccionats.
b) Clubs esportius de lleure: són els clubs que tenen
únicament com a finalitat social facilitar la pràctica de
l'esport als seus socis, sense participar en competicions
organitzades per les federacions.
Si el club té com a finalitat social les dues modalitats
esmentades és classifica com a club esportiu federat.
Article 3
Amb el nom de grup esportiu poden constituir-se
associacions esportives de caràcter provisional i règim
temporal, amb l'objecte de la pràctica d'un o diversos
esports o bé per a l'organització d'una competició o acte
esportiu determinat que calgui dur a terme en una data
concreta. La durada del grup esportiu no podrà excedir del
temps necessari per realitzar el seu objectiu amb un màxim
de dos anys. Els requisits per a la constitució, el
funcionament i, si s'escau, la pròrroga de la seva
vigència, els ha d'establir la Secretaria General de
l'Esport per resolució. El grup esportiu gaudirà de
personalitat jurídica per al compliment dels seus
objectius.
Secció 2
Constitució, reconeixement i denominació
Article 4
La constitució d'un club esportiu requereix el compliment
de les condicions següents:
a) Acord de creació, formalitzat mitjançant l'atorgament
d'una acta de fundació subscrita per un mínim de 12
persones que tinguin capacitat d'obrar, amb la finalitat
principal de fomentar i practicar activitats físiques i
esportives sense finalitat de lucre. Pel que fa als grups
esportius, són suficients cinc persones per a la
subscripció de l'acta.

b) Estatuts del club, signats pels socis promotors o
fundadors
Article 5
Són catalans tots els clubs i les associacions esportius la
seu social dels quals radiqui a Catalunya, amb
independència de la participació dels seus esportistes i
equips en les activitats o competicions oficials, qualsevol
que en sigui l'àmbit territorial.
Article 6
6.1 La denominació dels clubs i les associacions
esportius no pot ser idèntica a la d'altres associacions ja
registrades, ni tan semblant que pugui induir a confusió
amb les ja reconegudes.
6.2 La denominació ha de ser congruent amb el contingut
dels fins estatutaris, i no s'hi poden utilitzar
expressions que facin esment a valors nacionals o comuns
dels catalans, ni tampoc noms que puguin induir a confusió
amb organismes oficials. Si s'utilitzen noms relatius a
demarcacions territorials, s'hi ha d'afegir un patronímic
específic diferenciador del club o associació respecte
d'altres que puguin constituir-se al mateix àmbit
geogràfic. Amb independència del nom del club, aquest pot
utilitzar en les seves activitats les marques o els noms
específics que cregui oportuns, els quals no podran
substituir el seu nom.
6.3 Quant a l'ús o la utilització de l'ensenya, el símbol
o l'emblema, la flama i el lema olímpics, i també de les
denominacions "Jocs Olímpics" i "Olimpíada", cal atenir-se
al que disposa la Carta Olímpica o al que estableixi el
comitè olímpic corresponent.
Capítol 2
Registre dels clubs, les associacions i altres grups
esportius. Extinció i dissolució
Secció 1
Registre dels clubs i altres grups esportius
Article 7
A l'efecte del seu reconeixement legal, els clubs i les
associacions esportius s'han d'inscriure a la secció
corresponent del Registre d'entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya, d'acord amb la seva condició de
clubs que practiquen l'esport federat o de clubs de lleure.
Així mateix, les societats anònimes esportives s'han
d'inscriure a la secció específica del mateix Registre.
La sol·licitud de reconeixement i d'inscripció d'un club
esportiu al Registre d'entitats esportives de la
Generalitat de Catalunya s'ha de presentar en el termini
màxim de dos mesos des de la data de la reunió de fundació,
adjuntant-hi els documents esmentats a l'article 4 d'aquest
Decret i la certificació o el document de la federació
esportiva catalana corresponent, relatiu a l'afiliació del

club. En el cas que no se'n disposi, s'ha de fer constar
el caràcter de lleure de l'activitat esportiva.
A fi i efecte d'adequar les inscripcions a les seccions
del Registre d'entitats esportives, les federacions
esportives catalanes han de notificar anualment a la
Secretaria General de l'Esport les altes i les baixes de
les entitats federades.
Article 8
8.1 Després de la tramitació de la sol·licitud, correspon
a la Secretaria General de l'Esport resoldre'n la petició i
procedir, si escau, a la inscripció del club o l'associació
esportiva al Registre d'entitats esportives.
8.2 La resolució sobre el reconeixement d'una associació
esportiva ha de produir-se en el termini de tres mesos,
comptats des de la data de la sol·licitud. En tot cas, la
resolució de denegació haurà de ser motivada.
8.3 Una vegada transcorreguts quatre mesos des de la
sol·licitud de reconeixement i d'inscripció d'una
associació, si no s'ha notificat cap resolució, la petició
es considerarà estimada i el club esportiu s'inscriurà al
Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya. Si els estatuts contenen preceptes que
contradiuen les disposicions d'aquest Decret o d'altres
disposicions legals aplicables, la inscripció restarà
condicionada a la correcció de les deficiències observades.
8.4 Els terminis esmentats restaran interromputs des de
la notificació de qualsevol requeriment a l'entitat
peticionària, per tal d'esmenar possibles defectes,
omissions o irregularitats en la documentació presentada,
fins a la nova presentació dels documents. Si la nova
tramesa no es produeix en un termini de dos mesos,
l'expedient corresponent serà arxivat sense cap més tràmit.
8.5 Les resolucions de la Secretaria General de l'Esport
sobre el reconeixement i la inscripció d'un club esportiu
exhaureixen la via administrativa i deixen oberta la via
contenciosa administrativa corresponent.
8.6 La inscripció d'un club o associació esportiu al
Registre comporta el seu reconeixement legal.
8.7 La Secretaria General de l'Esport ha de comunicar la
resolució de reconeixement o de denegació a la federació
que hagi lliurat la certificació o el document a què fa
referència l'article 7 d'aquest Decret.
Article 9
9.1 Si entre les finalitats socials de les entitats de
caire no esportiu legalment constituïdes regulades per
altres disposicions legals i, si escau, inscrites al
registre que correspongui, s'inclouen el foment i la
pràctica de l'activitat esportiva sense afany de lucre,
aquestes entitats poden constituir i adscriure al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat la secció
esportiva corresponent al efectes del que disposa l'article
11 de la Llei 8/1988, de l'esport.

9.2 Per a aquesta finalitat s'ha d'adjuntar la
documentació següent a la sol·licitud d'adscripció:
a) Certificació del registre que correspongui, atesa la
legislació aplicable, que acrediti la constitució legal de
l'entitat interessada i el fet que entre els seus objectius
s'inclouen el foment i la pràctica de l'activitat esportiva
sense finalitat lucrativa.
b) Certificació, si s'escau, de la petició d'adhesió de la
secció esportiva corresponent a la federació catalana de la
modalitat esportiva practicada.
c) Normes de funcionament de l'entitat o reglament de la
secció o l'àrea esportiva corresponent.
d) Llista i dades personals dels components de l'òrgan
directiu de l'entitat o dels responsables de la secció o
l'àrea esportiva.
Article 10
Els grups esportius a què fa referència l'article 3
d'aquest Decret s'han d'inscriure al Registre d'entitats
esportives de la Generalitat de Catalunya, a l'efecte del
seu reconeixement legal.
Article 11
Qualsevol grup o secció d'establiment esportiu de caràcter
lucratiu ha d'adscriure's al Registre d'entitats esportives
de la Generalitat de Catalunya, si els usuaris o
practicants d'aquest grup o secció són esportistes
afeccionats que participen en les competicions esportives
amb llicència federativa.
A la petició d'aquests grups o seccions adscrits s'hi ha
d'adjuntar la documentació següent:
a) Còpia autenticada de la llicència municipal d'obertura
de l'establiment, la seva titularitat i el règim de cessió,
si s'escau.
b) Informe sobre els requisits tècnics esportius de la
instal·lació, emès per l'òrgan corresponent de la
Secretaria General de l'Esport.
c) Titulació del personal tècnic responsable de
l'ensenyament i la pràctica esportiva.
d) Certificació de la relació de membres practicants amb
llicència federativa o certificació de la sol·licitud
d'adhesió a les federacions esportives de les modalitats
que practica el grup o secció corresponent.
e) Normes internes de funcionament o reglament de
l'establiment.
f) Dades personals del director, titular o responsable de
l'establiment.
g) Certificació, si escau, de la inscripció al registre
corresponent.
Article 12
12.1 Pel que fa als clubs i associacions esportius són
objecte d'inscripció:
a) L'acta de constitució.

b) La denominació i els símbols d'identificació.
c) Els estatuts i les seves modificacions, amb l'acta de
la seva aprovació de l'assemblea general o constituent.
d) La relació dels membres directius, promotors o
representants legals i les seves renovacions.
e) Els esports practicats i les federacions a què estiguin
afiliats.
f) Les declaracions d'institucions privades de caràcter
cultural, civil, social o d'utilitat pública.
g) La suspensió o dissolució de l'entitat.
12.2 Quant als grups esportius són objecte d'inscripció:
a) L'acta de constitució.
b) La forma de govern.
c) La relació de les persones responsables.
12.3 La inscripció o adscripció al Registre d'entitats
esportives de la Generalitat d'un club, associació, grup o
secció esportius els permet optar als ajuts o als beneficis
que les administracions públiques puguin concedir.
Secció 2
Extinció i dissolució
Article 13
13.1 Els clubs i les associacions esportius s'extingeixen
per les causes següents:
a) Per les previstes als seus estatuts.
b) Per resolució judicial.
c) Per la fusió o absorció en altres associacions o clubs.
d) Per les altres causes previstes en l'ordenament jurídic
vigent.
13.2 L'acord de fusió o absorció en altres associacions o
clubs s'ha d'adoptar, com a mínim, per una majoria dels dos
terços dels socis assistents a l'assemblea general
convocada a l'efecte.
13.3 L'acord de dissolució d'un club o associació
esportiu s'ha d'adoptar mitjançant assemblea general
convocada a l'efecte per una majoria de dos terços dels
socis assistents i sempre que aquesta representi la
majoria total dels socis de l'entitat amb dret a vot.
13.4 L'extinció d'un club o associació esportiu per
qualsevol causa comporta la cancel·lació, d'ofici o a
instància de part, de la seva inscripció al Registre
d'entitats esportives.
Capítol 3
Declaracions d'interès cultural, públic, cívic o social
Article 14
Els clubs i les associacions esportius constituïts d'acord
amb el que estableix la Llei 8/1988, de 7 d'abril, i les
disposicions d'aquest Decret, inscrits al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, el
funcionament dels quals s'ajusti al que preveuen les normes
legals aplicables, poden ser declarats institucions
privades de caràcter cultural, o reconeguts d'utilitat

pública per l'administració competent amb un informe previ
favorable de la Secretaria General de l'Esport.
Article 15
L'expedient ha d'iniciar-se a instància de part interessada
i, ultra complir les condicions que estableix la legislació
específica aplicable, s'hi han de tenir en compte els
requisits següents:
a) Els balanços de l'entitat dels últims dos exercicis han
d'estar degudament formalitzats i aprovats, tant pel que fa
als pressupostos ordinaris com als extraordinaris.
b) L'entitat ha de participar en qualsevol activitat o
competició federada almenys en una modalitat esportiva.
Article 16
Els clubs i les associacions esportius declarats
institucions privades de caràcter cultural o d'utilitat
pública tenen dret a gaudir dels beneficis següents, a més
dels que l'ordenament jurídic concedeix a aquest tipus
d'entitats:
a) Rebre assistència tècnica i assessorament de la
Secretaria General de l'Esport.
b) Tenir prioritat sobre altres entitats esportives en
l'ús d'instal·lacions promogudes per la Generalitat i en
l'obtenció dels ajuts previstos als programes
subvencionats.
Article 17
Per a la declaració d'entitats esportives de caràcter cívic
o social és d'aplicació el que disposa l'article 34 de la
Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'esport, i altres
disposicions aplicables.
L'expedient ha d'iniciar-se a instància de la part
interessada, la qual ha de justificar el compliment dels
requisits establerts.
Els titulars d'aquestes declaracions tenen dret a gaudir
dels beneficis que els atorga la legislació vigent i dels
que pugui instituir la Generalitat de Catalunya per a
aquests tipus d'entitat.
Disposicions addicionals
- 1 Els clubs i les associacions esportius del Principat
d'Andorra que participin en les competicions d'àmbit català
han d'afiliar-se a les federacions esportives catalanes
corresponents, i els seran d'aplicació els reglaments
propis de la competició i aquells aspectes dels estatuts
federatius que hi tinguin relació.
- 2 Sens perjudici dels drets i les obligacions dels clubs
i associacions esportius federats que es determinen en la
Llei de Catalunya de l'esport i en aquest Decret, els
corresponen els drets i les obligacions següents.
2.1 Drets:
a) Participar amb veu i vot a les assemblees generals de
la federació o federacions esportives a les quals estiguin

afiliats, d'acord amb els estatuts federatius corresponents
i sempre que estiguin inscrits o adscrits al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat.
b) Que els seus representants puguin ser electors i
elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern o
administració en la forma que tinguin establertes les
federacions.
c) Poder participar en les competicions oficials de
l'àmbit de la comunitat i, d'acord amb les reglamentacions
federatives que estiguin establertes, en les competicions i
activitats d'altres àmbits, sempre d'acord amb les
reglamentacions específiques que siguin d'aplicació.
d) Poder optar als ajuts o gaudir dels drets i beneficis
esportius establerts per als clubs i les associacions
esportius inscrits al Registre d'entitats esportives de la
Generalitat, concedits per la Generalitat o altres
administracions competents o per les federacions
esportives.
e) Exercir la potestat disciplinària en els termes
establerts a la Llei de Catalunya de l'esport, en aquest
Decret i a les disposicions de desplegament o que siguin
d'aplicació.
2.2 Obligacions:
a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques
de la federació o les federacions catalanes corresponents
mitjançant les aportacions ordinàries o extraordinàries que
estableixin els estatuts federatius o acordin vàlidament
els seus òrgans de govern o administració en l'àmbit de les
seves competències.
b) Complir els estatuts i reglaments federatius i els
acords dels seus òrgans de govern adoptats vàlidament en
l'àmbit de les seves competències.
c) Contribuir al compliment de les activitats federatives,
tant esportives com de participació en òrgans directius,
representatius o altres, quan escaigui.
d) Comunicar o notificar a la federació o les federacions
que corresponguin, i també als òrgans de l'administració
esportiva de la Generalitat de Catalunya, tots aquells
actes o dades que preveu la Llei de Catalunya de l'esport o
s'estableixin reglamentàriament i, en tot cas, els
següents:
Canvis del domicili social.
Modificacions o renovacions de la junta o el consell
directiu.
Modificacions o revisions dels estatuts o reglaments.
Esports o modalitats esportives practicats i federacions a
què estiguin afiliats.
2.3 Les obligacions esmentades a l'apartat d) del punt 2
d'aquesta disposició addicional són aplicables així mateix
als clubs i les associacions esportius no federats.

Disposicions finals
- 1 S'aprova el text del Reglament de règim i funcionament
intern dels clubs i les associacions esportius, que es
transcriu annex al present Decret.
- 2 Aquest Decret i el Reglament de règim i funcionament
intern de clubs i associacions esportius entraran en vigor
el mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
- 3 Pertoca al Departament de la Presidència, a proposta
de la Secretaria General de l'Esport, dictar les
disposicions necessàries per aplicar i desplegar, si cal,
aquest Decret.
Disposició derogatòria
Queden derogades les disposicions que s'oposin al que
estableixen aquest Decret i el Reglament annex.
Barcelona, 17 de juny de 1991
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
REGLAMENT
de règim i funcionament intern dels clubs i les
associacions esportius.
Capítol 1
Estatuts. Socis: classes, drets i obligacions
Secció 1
Estatuts
Article 1
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han de
regular, amb total garantia dels principis democràtics i
representatius i sens perjudici dels temes i les matèries
que cada entitat cregui oportuns, les qüestions següents,
com a mínim:
a) Denominació i, si s'escau, altres signes o símbols
d'identificació.
b) Finalitat bàsica, caràcter de l'activitat i
inexistència de finalitat lucrativa.
c) Domicili social.
d) Modalitat esportiva principal i altres que es puguin
practicar.
e) Àmbit territorial d'actuació habitual, sens perjudici
de l'àmbit d'actuació esportiva per raó del seu nivell
esportiu.
f) Procediment i requisits d'admissió i pèrdua de la
qualitat de soci i classes de soci, si n'hi ha.
g) Drets i obligacions dels socis.
h) Funcionament intern de l'entitat.

i) Règim de pressupost i patrimoni propis.
j) Òrgans de govern, representació i administració. La
seva constitució, el funcionament, les competències i els
sistemes per a la seva provisió.
k) Regulació del vot de censura.
l) Altres òrgans, col·laboradors, assessors i tècnics, en
el cas que es prevegin.
m) Procediments o quòrums qualificats per a la reforma
dels estatuts i altres acords singulars o extraordinaris.
n) Règim documental, que ha de comprendre, com a mínim, el
registre de socis, els llibres d'actes i de comptabilitat.
o) Règim disciplinari.
p) Causes d'extinció o dissolució de l'associació o el
club esportius i destinació dels seus béns.
Article 2
Els estatuts d'un club o associació esportiu han d'estar
subscrits per tots els socis promotors i aprovats en
assemblea general per una majoria no inferior, en cap cas,
a dos terços dels membres assistents a l'assemblea. Les
modificacions o revisions, tret que s'efectuïn per
l'aplicació obligada d'una disposició legal, s'han de regir
pel mateix quòrum.
Els clubs i les associacions esportius poden establir als
seus estatuts majories qualificades en relació amb el tant
per cent necessari de socis de l'entitat i/o dels membres
assistents a l'assemblea.
Aquestes majories qualificades només regiran per als
temes que tinguin caràcter extraordinari i estiguin
determinats així als estatuts.
Secció 2
Socis: classes, drets i obligacions
Article 3
Són socis d'un club o associació esportiu les persones
físiques que, havent sol·licitat l'admissió mitjançant el
procediment reglamentari, han estat acceptades per l'òrgan
directiu competent, segons els seus estatuts.
Article 4
4.1 Els estatuts dels clubs i les associacions esportius
poden establir que, a més dels socis de ple dret ordinaris
o numeraris, n'hi pugui haver d'altres com a protectors,
fundadors, de mèrit i d'honor.
4.2 Els socis ordinaris o numeraris han de gaudir, en
règim d'igualtat i sense discriminació, de tots els drets i
les obligacions que els estatuts estableixin per als socis
en les condicions a què estigui subjecte els seu exercici.
4.3 Els altres socis no ordinaris o no numeraris han de
gaudir dels drets i les obligacions que estableixin els
estatuts.
4.4 Tots els socis han de ser persones físiques, però els
estatuts poden regular la figura de la persona física que
sigui soci en funció de la seva vinculació a una entitat

amb personalitat jurídica, sense que aquesta regulació no
suposi cap limitació o interferència de forma personal o
directa en l'exercici dels drets i les obligacions del
soci.
4.5 Els estatuts dels clubs i les associacions esportius,
respectant els principis d'igualtat i no-discriminació,
poden establir diferents modalitats de socis ordinaris o
numeraris, per raó d'edat, de la seva condició
d'esportistes actius o no, de l'adscripció a una o diverses
seccions esportives o d'activitats del club o associació,
però tenint en compte que aquestes diferenciacions no poden
limitar els drets i les obligacions generals mínims
d'aquests socis, que són els que s'esmenten a l'article 8
d'aquest Reglament.
Article 5
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han
d'establir les condicions d'adquisició, suspensió i pèrdua
de la qualitat de soci, pel que fa a qualsevol de les
modalitats previstes, amb adequació als principis següents:
La incorporació i la separació han de ser sempre de lliure
decisió del soci, llevat que concorrin una sanció
disciplinària o la pèrdua de qualsevol de les condicions
previstes als estatuts per ser soci.
Els clubs i les associacions esportius poden reservar-se
el dret d'admissió de socis i la determinació del nombre
màxim d'associats.
La suspensió de la condició de soci pot ser acordada en
forma temporal quan s'hagi produït un incompliment greu de
qualsevol de les obligacions dels socis que estableix
l'article 8.2 d'aquest Reglament. La suspensió ha de ser
acordada per l'òrgan de govern del club o l'associació
esportiu i notificada al soci amb especificació dels
recursos contra aquesta decisió. Els estatuts han de
regular la forma de recuperar la condició de soci en el
supòsit que quedin restablertes íntegrament les obligacions
l'incompliment de les quals havia motivat la suspensió.
Article 6
L'expedient d'ingrés d'un soci en un club o associació
esportiva ha de consistir bàsicament en un escrit de
sol·licitud en què figurin el desig de pertànyer a
l'entitat, les dades personals i la declaració expressa que
l'interessat es compromet a complir les obligacions que
imposa la legislació específica aplicable a l'entitat, i
també els estatuts socials, reglaments interns i acords
adoptats vàlidament pels òrgans de govern de l'entitat.
Article 7
La baixa o l'exclusió d'un soci d'un club o una associació
esportiu pot ser motivada per la voluntat del soci
lliurement expressada, per les causes previstes als
estatuts o per l'aplicació d'una sanció disciplinària molt
greu.

En el primer supòsit cal un escrit de sol·licitud de la
baixa. En el tercer cas, cal la incoació d'un expedient
disciplinari, i serà necessari que els motius per aplicar
la sanció més greu estiguin expressament previstos en les
normes disciplinàries que siguin d'aplicació a l'entitat i
s'apliqui el procediment previst als articles 65 i 66
d'aquest Reglament.
Article 8
Els estatuts dels clubs i les associacions han de regular
els drets i les obligacions dels socis, entre els quals,
han d'indicar-se els següents per als socis ordinaris o
numeraris:
8.1 Drets:
a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general o als
òrgans de representació del club o l'associació esportiu,
en les condicions establertes per a l'exercici d'aquest
dret.
b) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de
govern, consultius i participatius, que tingui establert el
club o l'associació esportiu, en les condicions per a
l'exercici d'aquest dret.
c) Participar i gaudir de les activitats esportives,
recreatives, culturals o de qualsevol altra mena que el
club o l'associació tingui establertes o organitzin en
favor dels seus socis, d'acord amb els estatuts, les normes
o els reglaments interns aprovats vàlidament pels òrgans de
representació o govern del club o l'associació esportiu.
8.2 Obligacions:
a) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques
del club o l'associació esportiu mitjançant les aportacions
ordinàries o extraordinàries que estableixin els estatuts o
acordin vàlidament els òrgans de representació o de govern,
en l'àmbit de les seves competències, en forma de quotes
d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que es
pugui establir específicament per a la utilització
d'instal·lacions o serveis, o per a l'assistència a les
manifestacions o competicions esportives que organitzi el
club o l'associació esportiu, o en què participin els seus
esportistes o equips.
b) Complir els estatuts del club o l'associació esportiu,
els reglaments interns i els acords dels òrgans de
representació o 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 escaigui.
d) Facilitar un domicili per al lliurament de les
comunicacions del club o associació esportiu i notificar
els canvis d'aquesta adreça.

Capítol 2
Òrgans de govern, administració, gestió i consulta
Secció 1
Òrgans de govern, administració i gestió
Article 9
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han de
regular la constitució, la composició i les normes de
funcionament dels seus òrgans de govern, d'acord amb les
normes d'aquest Reglament.
Els òrgans de govern són:
L'assemblea o junta general de socis.
El consell o la junta directiva.
L'administració i gestió del club o l'associació esportiu
correspon a la junta o al consell directiu, el qual, sota
la seva responsabilitat, pot crear òrgans unipersonals o
col·legiats per col·laborar en la realització de les
tasques d'administració i gestió. Aquests òrgans
d'administració i gestió poden tenir la forma de
comissions, administració general, gerència, direcció
general i d'altres, i la seva designació, la composició,
les funcions i les normes d'actuació han de quedar
regulades en l'acord de la junta directiva que en disposi
la creació.
En el supòsit que a aquests òrgans se'ls encomani alguna
facultat representativa o decisòria que sigui delegable,
corresponent a la junta o consell directiu o a algun dels
seus components, la delegació ha de quedar reflectida en un
acord concret de la junta o el consell esmentat.
Secció 2
Assemblea o junta general de socis
Article 10
L'assemblea o junta general de socis és l'òrgan superior de
govern del club o l'associació esportius, i els seus acords
són vinculants per a tots els socis i per al consell o la
junta directiva.
Article 11
La composició de l'assemblea o junta general pot seguir les
dues modalitats següents:
11.1 Els clubs i les associacions esportius que tinguin
un nombre de socis de fins a 2.500 han de constituir
l'assemblea o junta general directament amb tots els socis
ordinaris o numeraris que reuneixin les condicions de
l'apartat 6 d'aquest article.
11.2 Els clubs i les associacions esportius amb un nombre
de socis superior a 10.000 han de constituir l'assemblea o
junta general mitjançant compromissaris, és a dir,
mitjançant una representació dels socis ordinaris o
numeraris que, reunint les condicions de l'apartat 6
d'aquest article, estigui composta per:

a) El 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 en la forma que
disposa l'apartat 7 d'aquest article.
b) Els socis més antics en el nombre que resulti de
multiplicar per 0,006 el total de socis del club o
l'associació, depreciant-ne les fraccions no enteres.
c) Els socis integrants de la junta o el consell directiu
amb el mandat vigent al moment de realitzar-se la junta
general o l'assemblea, tots els socis que n'hagin estat
presidents en mandats anteriors i altres socis que per la
seva significació es consideri convenient d'incloure i així
ho prevegin els estatuts, en els quals es regularà el seu
nombre màxim.
11.3 Als clubs o les associacions esportius que tinguin
un nombre de socis entre 2.501 i 10.000, la composició de
l'assemblea o la junta general pot ser, a opció del club o
l'associació esportius, la directa, tal com preveu
l'apartat 1, o per compromissaris, segons l'apartat 2.
L'opció presa s'ha de fer constar als estatuts.
11.4 El dret i l'obligació dels socis i, si escau, dels
compromissaris, de participar a les assemblees o les juntes
generals és personal i no delegable.
11.5 El nombre de socis del club o l'associació esportiu,
als efectes dels apartats 1, 2 i 3 d'aquest article, ha de
ser l'existent l'últim dia de l'exercici anterior, i
aquesta xifra s'ha de mantenir com a referència invariable
per a totes les assemblees o juntes generals que es facin
durant l'exercici següent, qualsevol que sigui la variació
del nombre de socis.
11.6 Els estatuts han d'establir les condicions que han
de concórrer en els socis ordinaris o numeraris per formar
part de l'assemblea o la junta general, que, com a mínim,
han de ser les següents:
a) Ser majors d'edat civil.
b) Si els estatuts estableixen el requisit d'una
antiguitat mínima, com a soci, aquesta limitació no pot ser
superior a l'any.
c) No tenir suspesa la condició de soci al moment de la
convocatòria.
11.7 Els estatuts dels clubs i les associacions esportius
han de regular el procediment d'elecció per sorteig dels
compromissaris, quan aquesta sigui la forma de compondre
l'assemblea, el qual s'ha de ajustar, com a mínim, a les
normes següents:
a) El mandat i la representació dels compromissaris pot
ser per un sol exercici o per més d'un, amb un màxim de 4
anys, fent-hi constar l'opció als estatuts del club, però
el mandat ha de coincidir amb el començament i l'acabament
de l'exercici.
b) El sorteig per a l'elecció dels compromissaris el
mandat dels quals s'iniciï l'exercici següent s'ha de fer
dins l'exercici corrent, per acord del consell o la junta
directiva.

c) El consell o la junta directiva han de fer pública la
realització del sorteig, mitjançant l'anunci de la
convocatòria en un diari d'àmplia difusió a la localitat
del domicili del club o l'associació esportius, o per
tramesa directa als socis.
d) Fins dos dies abans del sorteig i durant un termini
mínim de 10 dies naturals, les llistes dels socis que
tinguin dret a participar en el sorteig han d'estar
exposades o a disposició dels socis al local del club.
Totes les reclamacions contra les llistes s'hauran de
tramitar pel procediment previst a l'article 28.3 per a les
llistes electorals, i les funcions encomanades a la junta
electoral les haurà d'assumir el consell directiu.
e) Per determinar el nombre de compromissaris que cal
elegir per sorteig s'ha de tenir en compte el nombre de
socis que tinguin dret a ser compromissaris el darrer dia
de l'exercici anterior, i la xifra de compromissaris
s'haurà de mantenir invariable durant tot el mandat
d'aquests.
f) L'acte del sorteig ha de ser públic per als socis i
intervingut per un notari que ha de donar fe dels resultats
i lliurar-ne testimoni.
g) El club ha de fer pública la relació de socis elegits,
i comunicar-los la seva designació com a compromissaris.
Article 12
Les assemblees i les juntes generals poden ser ordinàries o
extraordinàries.
És ordinària l'assemblea que preceptivament han de tenir
els clubs o les associacions esportius una vegada l'any per
conèixer i decidir sobre qualsevol matèria de la seva
competència però, com a mínim, sobre les que s'esmenten als
apartats 1, 2 i 3 de l'article següent.
Són extraordinàries totes les altres assemblees o les
juntes generals que es convoquin en el curs de l'exercici.
Article 13
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han de
fixar les matèries de competència de les assemblees o
juntes generals, que almenys han de ser les següents:
a) Informe o memòria de les activitats de l'exercici
vençut, que haurà de presentar el consell o la junta
directiva.
b) Liquidació de l'exercici econòmic vençut amb el
tancament del balanç i compte de resultats.
c) Pressupost per a l'exercici econòmic següent.
d) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries o
d'entrada, llevat que la modificació tingui únicament la
finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com a
màxim del percentatge de variació de l'índex general de
preus al consum (IPC), des de l'última modificació.
e) Establiment de quotes extraordinàries o derrames.
f) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o
immobles del club el valor dels quals excedeixi del 20% del
pressupost anual de l'exercici.

g) Règim disciplinari.
h) Propostes que la junta o el consell directiu acordi
sotmetre a l'assemblea.
i) Propostes que els socis vulguin presentar a la junta o
l'assemblea general, sempre que tinguin el suport del
nombre de socis que fixin els estatuts, que no ha de ser
superior al 5% dels socis del club.
j) Modificació dels estatuts.
k) Proposta de fusió o segregació del club.
l) Dissolució del club o l'associació esportiu.
m) Precs i qüestions.
Article 14
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han de
regular la forma i els terminis de la convocatòria de les
assemblees o juntes generals, que han de respectar, com a
mínim, les normes següents:
14.1 La convocatòria de les assemblees o juntes generals,
tant ordinàries com extraordinàries, s'ha de fer per acord
del consell o la junta directiva, a iniciativa pròpia o a
petició dels socis. En aquest últim supòsit, sempre que el
tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a
una qüestió ja tractada i resolta per l'òrgan assambleari
mateix en els últims sis mesos anteriors a la data de la
sol·licitud, es tindrà obligació de fer la convocatòria si
ho demanen un mínim d'un 10% dels socis numeraris o
ordinaris, o d'un 30% dels socis compromissaris, si aquest
és el sistema de constitució de l'assemblea. Des del dia
en què el consell directiu rebi la sol·licitud en forma
dels socis que demanin la realització d'una assemblea i la
seva convocatòria, no poden passar més de 30 dies. Si no
se'n convoca, és d'aplicació el que disposa l'article 44.6
d'aquest Reglament.
14.2 Entre la convocatòria de l'assemblea i la seva
realització ha de transcórrer un mínim de 15 dies naturals
i un màxim de 60 dies també naturals.
14.3 L'assemblea o la junta general ordinària han de ser
preceptives i han de realitzar-se necessàriament dins els
quatre mesos naturals següents a la finalització de
l'exercici.
14.4 Les convocatòries han d'indicar la data, l'hora i el
lloc de realització de l'assemblea, i l'ordre del dia, que
en les ordinàries ha d'incloure, com a mínim, les matèries
de l'article 13.1, 2 i 3. Quan l'assemblea o la junta
general es convoquin a iniciativa dels socis, a l'ordre del
dia hauran de constar-hi necessàriament les matèries o
qüestions proposades pels socis, a més de les que acordi el
consell directiu.
14.5 Les convocatòries s'han de publicar en un diari
d'àmplia difusió a la localitat del domicili del club o
l'associació esportius, o per tramesa directa als socis o
socis compromissaris.

14.6 La informació sobre les matèries objecte de
l'assemblea o la junta general ha de posar-se a la
disposició dels socis o socis compromissaris al domicili
del club, com a mínim, durant els 10 dies naturals
anteriors al de la realització de l'assemblea.
Article 15
15.1 L'assemblea o la junta general l'ha de presidir una
mesa integrada pel president i els altres components del
consell o la junta directiva del club o l'associació
esportius. Ha d'actuar com a secretari de l'assemblea el
del club o qui el substitueixi, el qual ha d'aixecar acta
de la reunió. El president del club o els components de la
mesa han de dirigir els debats, concedir i retirar les
paraules, fixar els torns màxims d'intervencions, ordenar
les votacions i disposar el que convingui per al bon ordre
de la reunió. Si s'hi produïssin circumstàncies que
alteressin de manera greu l'ordre o fessin impossible la
realització o continuïtat de l'assemblea, la mesa pot
suspendre-la. En aquest cas haurà de preveure i comunicar a
l'assemblea la data de la seva represa, que s'haurà de fer
en un termini no superior a 15 dies.
15.2 L'assemblea o la junta general es consideren
vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan hi
assisteixen la meitat dels socis convocats.
En segona convocatòria és vàlidament constituïda qualsevol
que sigui el nombre d'assistents. Els estatuts dels clubs o
les associacions esportius han de fixar el temps que ha de
transcórrer entre la primera i la segona convocatòria, que
no pot ser inferior a mitja hora.
15.3 Els acords s'han de prendre per majoria dels
presents en el moment de la decisió o votació, excepte en
aquelles matèries en què els estatuts hagin previst majoria
qualificada, que mai no podrà ser superior als 3/4 dels
assistents, ni al 51% dels socis membres de ple dret de
l'entitat.
15.4 L'acta es pot aprovar a la mateixa assemblea o a la
següent que es realitzi, o la poden aprovar els
interventors que hagi designat la mateixa assemblea, els
quals han de signar l'acta juntament amb el president i
secretari.
Secció 3
Consell o junta directiva
Article 16
El consell o la junta directiva són l'òrgan de govern de
clubs o associacions esportius que tenen la funció de
promoure, dirigir i executar les activitats esportives del
club i gestionar el seu funcionament, d'acord amb l'objecte
social i els acords de l'assemblea o la junta general.

Article 17
17.1 Els consells o les juntes directives dels clubs i
les associacions esportius han d'estar integrats per socis
ordinaris o numeraris amb un mínim de 5 persones i un màxim
de 21, que han de reunir, almenys, els requisits que
assenyala l'article 11.6 d'aquest Reglament.
17.2 Els càrrecs del consell i la junta directiva han
d'estar proveïts per elecció, d'acord amb el procediment
que s'estableixi als estatuts, el qual s'ha d'ajustar al
que disposa la secció 5 d'aquest capítol. Els estatuts,
també d'acord amb el que disposa la secció 5 d'aquest
capítol, han de regular la provisió o substitució de
vacants, i el cessament o suspensió de funcions dels
components del consell i la junta directiva.
17.3 Els estatuts han d'establir els càrrecs de què
estarà compost el consell directiu i les funcions de cada
lloc, però necessàriament han de preveure els de president,
secretari i tresorer.
En qualsevol cas, correspon al president la representació
legal del club o l'associació esportius, llevat dels
supòsits de substitució o delegació expressa que regulin
els estatuts.
17.4 L'adscripció dels diferents càrrecs que puguin tenir
els membres del consell o la junta directiva de clubs i
associacions esportius, llevat el de president, s'ha de
distribuir entre els socis que l'integren, d'acord amb el
que disposin els estatuts, que poden deixar-ho a la decisió
del president, a l'acord del mateix consell, o adscriure'ls
directament en compondre la candidatura que els presenti a
les eleccions.
Article 18
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han de
fixar les competències del consell o la junta directiva,
que en general han d'abastar totes les matèries i qüestions
que exigeixin les funcions executives, directives,
administratives i de gestió que té encomanades, llevat de
les que estiguin expressament reservades a l'assemblea o la
junta general.
De manera especial, és competència del consell o la junta
directiva, l'admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de
soci, la convocatòria de les assembles o la junta general,
la convocatòria de les eleccions per proveir els càrrecs
del consell o la junta directiva, i la presentació a
l'assemblea o la junta general ordinària, en finalitzar
l'exercici, de l'informe o la memòria sobre les activitats
del club, de la liquidació de l'exercici econòmic amb el
balanç i el compte del resultats, i el pressupost i la
programació per a l'exercici següent.
Article 19
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han de
fixar la durada del mandat dels membres del consell o la
junta directiva, que no pot ser inferior a 2 anys ni
superior a 6. També han de determinar si els càrrecs són o

no reelegibles i, si ho són, si la reelegibilitat està
subjecta o no a limitació temporal.
També han de regular la renovació dels càrrecs de la
junta, indicant si són totals o parcials, i les cadències i
l'abast de les renovacions.
Article 20
Els membres del consell directiu són responsables de la
seva actuació davant l'assemblea o la junta general.
Qualsevol compensació econòmica que s'estableixi a favor
d'algun dels membres del consell directiu ha de ser
expressament acordada per l'assemblea o la junta general, i
constar de manera diferenciada al pressupost.
Article 21
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han de
fixar el règim de funcionament de les reunions del consell
o la junta directiva i establir la periodicitat de les
reunions, la convocatòria, les majories i la forma de
prendre els acords, la constitució de comissions de
treball, debats, els quòrums necessaris, i qualsevol altra
norma, però com a mínim, han de tenir en compte els
criteris següents:
a) La convocatòria és atribució del president. En nombre
d'un terç, els membres del consell també tenen la facultat
de poder exigir la convocatòria, que en aquest cas s'ha de
realitzar dins els 7 dies següents a la seva petició. En
cas que no es convoqui dins el termini, pot convocar la
reunió el membre de la junta de més edat dels
sol·licitants.
b) Com a mínim s'ha de realitzar una reunió per trimestre.
c) Per constituir-la cal que estiguin presents, almenys,
la meitat dels membres que el componen.
d) Els acords s'han d'adoptar per majoria dels presents,
llevat que els estatuts fixin majories qualificades per a
decisions concretes.
e) El secretari ha d'aixecar acta de les reunions del
consell directiu, que han de ser sotmeses a l'aprovació del
mateix consell, i les ha d'arxivar o transcriure al llibre
corresponent, amb la seva signatura i el vist-i-plau del
president o el membre que el substitueixi.
f) Els membres del consell poden exigir que quedi
reflectit a l'acta el vot en contra que puguin emetre
contra una decisió o un acord i la seva explicació de vot
de forma succinta.
Secció 4
Òrgans consultius
Article 22
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius poden
regular la creació de les comissions, grups de treball,
juntes consultives o qualsevol altre òrgan que participi i
col·labori amb el consell o la junta directiva en les
activitats que li corresponen.

Aquests òrgans no poden substituir les facultats i
responsabilitats del consell directiu en les matèries de la
seva competència, i s'han de limitar a col·laborar en una
àrea determinada, o a aconsellar sobre les matèries que se
li formulin.
Els estatuts han de determinar si la incorporació de socis
a aquestes comissions és facultat del consell o de la junta
general, i també la durada dels mandats, la substitució o
qualsevol altra norma relacionada amb el funcionament
d'aquestes comissions.
Secció 5
Elecció dels membres del consell i la junta directiva.
Procediment electoral. Cessaments. Provisió i substitució
de vacants. Comissió gestora
Article 23
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han de
regular el procediment per a l'elecció dels càrrecs del
consell i la junta directiva, que han de ser proveïts
mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre
els socis amb dret a vot.
Aquest procediment s'ha d'atenir als principis que es
regulen als articles següents.
Article 24
Són electors i elegibles els socis ordinaris o numeraris en
els quals concorrin, almenys, les condicions següents:
a) Ser major d'edat.
b) Si els estatuts estableixen el requisit d'una
antiguitat mínima com a soci, aquesta limitació no pot ser
superior a un any.
c) No tenir suspensa la condició de soci en el moment de
la convocatòria o en el temps de presentació de les
candidatures.
Article 25
El procediment electoral que regulin els estatuts dels
clubs i les associacions esportius s'ha d'ajustar a les
fases següents:
Convocatòria de les eleccions i constitució de la junta
electoral i, si s'escau, de la mesa electoral, i aprovació
del cens electoral.
Presentació i proclamació de les candidatures.
Realització de l'elecció, escrutini i proclamació dels
guanyadors.
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.
Article 26
26.1 La convocatòria de les eleccions correspon al
consell o la junta directiva del club o, si s'escau, a la
comissió gestora que preveu l'article 43 d'aquest
Reglament.

26.2 Als clubs o les associacions esportius l'assemblea
general dels quals sigui composta directament per tots els
socis, l'acte de les votacions pot fer-se coincidir amb la
realització d'una assemblea general i incloure-s'hi o
fer-se independentment.
Als clubs l'assemblea general dels quals sigui integrada
per socis-compromissaris, l'acte de les votacions ha de ser
independent i no pot coincidir amb la realització d'una
assemblea general.
26.3 La convocatòria de les eleccions per finalització
natural del mandat ha de fer-se dins els darrers sis mesos
de la seva vigència, i sempre amb l'antel·lació necessària
perquè l'elecció es faci abans que es clogui el mandat.
La convocatòria d'eleccions per les circumstàncies
extraordinàries que regula l'article 40.2 s'ha de fer
d'acord amb el que estableix l'article 43.
26.4 El consell o la junta directiva han de fer pública
la convocatòria de les eleccions mitjançant l'anunci en un
diari d'àmplia difusió a la localitat del domicili del
club, o per tramesa directa als socis i, en tot cas, s'ha
de fer pública al tauler d'anuncis del club. Si l'acte de
les votacions es fa en el decurs d'una assemblea general,
la convocatòria de l'assemblea i de les eleccions s'ha
d'anunciar conjuntament
Igualment, s'ha de comunicar a la federació catalana de
l'activitat esportiva principal del club, si aquest és
federat, o al Registre d'entitats esportives de la
Generalitat, si no és federat.
26.5 La convocatòria que anunciï eleccions ha d'informar,
almenys, del següent:
Nombre de llocs que cal proveir.
Càrrecs que cal proveir, si ho exigeixen els estatuts i,
en tot cas, si s'ha d'elegir el president.
Condicions per ser elector i candidat.
Dia i lloc del sorteig públic per a la designació dels
components de la junta electora i la mesa electoral, quan
sigui necessari.
Terminis d'exposició del cens electoral i reclamacions.
Termini per a la presentació de candidatures.
Dia i lloc de les eleccions i temps d'obertura del
col·legi o col·legis electorals per exercir el dret a vot.
Forma d'acreditació dels electors.
Article 27
27.1 La junta electoral i, si cal, la mesa electoral, han
d'estar integrades per un nombre de 3 a 5 membres, segons
els estatuts. Els clubs o les associacions esportius
l'assemblea dels quals estigui composta directament per
tots els socis poden optar per constituir únicament la
junta electoral o la junta electoral i la mesa electoral.
En el primer supòsit, la junta electoral ha d'assumir les
funcions pròpies i les que preveu l'article 29.2 per a la
mesa electoral.
27.2 Als clubs i les associacions esportius amb un nombre
de socis fins a 1.000, la junta directiva o gestora pot

designar directament els components de la junta electoral
entre els 100 socis més antics que reuneixin les condicions
de l'article 11.6, o fer-ho per sorteig d'acord amb el que
preveu l'apartat següent. Cas d'optar pel primer supòsit, a
l'acord de convocatòria de les eleccions s'ha d'especificar
la designació dels membres titulars i suplents components
de l'òrgan electoral.
27.3 Els clubs i les associacions esportius de més de
1.000 socis han d'elegir els components de la junta
electoral i, si cal, els de la mesa electoral, per sorteig
d'entre tots els socis que reuneixin les condicions de
l'article 11.6. Aquest sorteig ha de ser públic per als
socis i als clubs la representació dels quals sigui per
compromissaris, i hi ha d'assistir un notari que en doni
fe.
27.4 S'han de designar o elegir tants socis com llocs de
la junta o mesa i un nombre igual de suplents.
27.5 Els càrrec de membre de la junta o mesa electoral és
obligatori i incompatible amb la condició de candidat o de
familiar de candidat, tant per afinitat com per
consanguinitat fins a un tercer grau. Si es produeix
aquesta incompatibilitat o concorre en el designat alguna
circumstància plenament justificativa de la impossibilitat
d'exercir el càrrec, ha de ser substituït pels suplents
elegits.
27.6 Si els elegits com a titulars o suplents per
compondre la junta i la mesa electoral es neguen a prendre
possessió o exercir el seu mandat, de manera que no es
puguin constituir aquests òrgans electorals, han de ser
substituïts pels socis que compleixin els requisits de
l'article anterior i designi la comissió gestora o la junta
o el consell directiu.
Article 28
28.1 Dins els dos dies següents a la seva designació o
elecció, els components de la junta electoral han de
prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment. A
l'acte de constitució han d'elegir el president. Ha
d'actuar com a secretari de la junta electoral, amb veu
però sense vot, el que ho sigui del club, i ha d'estendre
acta de totes les reunions i els 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.
28.2 Són funcions de la junta electoral:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els
socis respecte al cens o les llistes electorals.
b) L'admissió o el refús de les candidatures i la seva
proclamació.
c) Decidir, a instància de qualsevol soci o candidat, o
per iniciativa pròpia, sobre qualsevol incident que
sorgeixi en el curs del procés electoral que pugui
constituir una infracció o desviació de la normativa

electoral o pugui afectar els principis de publicitat,
d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de
no-discriminació i de secret de vot, que han de ser
presents en tot el procés electoral.
d) I, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que
presentin els socis o candidats en qualsevol fase del
procés electoral.
e) Publicar els resultats de les eleccions juntament amb
la mesa electoral, si n'hi ha, i portar a terme les
comunicacions que estableix l'article 38.3
28.3 Totes les reclamacions davant la junta electoral han
de fer-se en un termini màxim de 3 dies després que s'hagi
produït el fet objecte d'impugnació, i la resolució de la
junta, que serà executiva, s'ha de dictar dins els tres
dies següents, segons el que disposin els estatuts.
Contra els acords de les juntes electorals dels clubs
federats pot interposar-se recurs, davant el comitè
d'apel·lació de la federació catalana de l'activitat
esportiva principal del club, en el termini dels 3 dies
següents a la data de publicació de l'acord impugnat.
En el supòsit de tractar-se d'entitats no federades, la
reclamació pot formular-se directament davant el Comitè
Català de Disciplina Esportiva en el mateix termini
anterior.
Article 29
29.1 Quan els estatuts prevegin l'existència de la mesa
electoral independentment de la junta electoral, dins les
48 hores següents a l'elecció dels seus components han de
prendre possessió del càrrec i constituir-se formalment en
el mateix acte en què ho faci la junta electoral. A l'acte
de constitució se n'han d'elegir el president i el
secretari.
29.2 Les funcions de la mesa electoral són:
a) Presidir i controlar l'acte de les votacions amb els
objectius de facilitar l'exercici del dret de vot i vetllar
per la màxima puresa del procés. Pot disposar el nombre
d'urnes que cal instal·lar, repartir els censos entre
diferents urnes, nomenar les persones que, per delegació de
la mesa, siguin necessàries per a la realització de les
votacions i de l'escrutini i, en general, prendre totes les
mesures necessàries per al bon funcionament de les
votacions.
b) Autoritzar els interventors que han de nomenar els
candidats i lliurar les acreditacions a totes les persones
que participin en les eleccions.
c) Controlar la identificació dels electors i la
comprovació de la seva condició.
d) Controlar l'emissió de vot i el dipòsit de les
paperetes a les urnes.
e) Fer l'escrutini i el recompte dels resultats finals.
f) Resoldre amb immediatesa tots els incidents, consultes
i problemes que sorgeixin en l'acte de la votació.
g) Estendre acta del procés de votació, amb especificació
del nombre de vots vàlids i vots nuls, els resultats de les

votacions, la descripció de qualsevol incidència, els
acords presos per la mesa i les manifestacions que vulguin
fer els candidats o els seus interventors.
h) Publicar els resultats de les eleccions, juntament amb
la junta electoral.
Article 30
30.1 Des de l'endemà de la constitució de la junta
electoral s'han d'exposar o tenir a disposició dels socis,
al domicili del club, durant un temps no inferior a 5 dies
naturals ni superior a 10, les llistes dels socis que
tinguin dret a ser electors, d'acord amb els estatuts del
club o l'associació esportius que constitueixen el cens
electoral.
Aquestes llistes han de permetre la identificació dels
socis i han d'incloure, com a mínim, el nom i els dos
cognoms, el número de soci i la data d'ingrés al club. Les
llistes poden estar confeccionades per ordre d'antiguitat
i/o alfabèticament. L'exemplar de les llistes que sigui
exposat o que estigui a disposició dels socis l'ha d'haver
presentat prèviament el club a la junta electoral, i fer-ho
constar en acta, la qual ha de reflectir, com a mínim, el
nombre de fulls que la componen i el total de socis. La
junta electoral ha de procedir a contrastar la llista amb
la seva signatura i en pot demanar un duplicat, que ha de
quedar sota la seva custòdia.
30.2 Qualsevol soci pot consultar el cens electoral
durant el període d'exposició de les llistes. El club ha de
facilitar-ne la consulta i mantenir obertes les
dependències durant tots aquests dies, llevat dels festius,
a les hores normals de funcionament de les oficines o els
serveis del club.
30.3 Les reclamacions dels socis per les omissions,
rectificacions o inclusions indegudes de socis al cens
s'han de fer per escrit, adreçades a la junta electoral,
dins el període d'exposició de les llistes. Contra els
acords de la junta electoral es poden interposar els
recursos que preveu l'article 28.3.
30.4 Dins els 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 signatura i ha de romandre
sota la seva custòdia.
Article 31
31.1 Des de l'endemà que la junta electoral aprovi el
cens definitiu, i durant un període no inferior a 7 dies ni
superior a 15, es poden presentar candidatures a membres
del consell o la junta directiva, adreçades a la junta
electoral, que han d'anar signades pels candidats com a
prova de la seva acceptació i acompanyades de la fotocòpia
del DNI.

31.2 Les candidatures han d'anar tancades i s'han de
presentar per escrit. D'acord amb els estatuts dels clubs i
les associacions esportius, les candidatures poden incloure
o només el nom dels socis candidats encapçalades pel
candidat a president, si aquest càrrec figura en l'elecció,
o bé els noms dels socis candidats acompanyats dels càrrecs
a què es presenti cadascun. Les candidatures han
d'incloure, com a mínim, un nombre de candidats no inferior
als 2/3 dels llocs elegibles.
31.3 Als clubs l'assemblea general dels quals estigui
integrada per compromissaris, les candidatures han de tenir
el suport de la proposta d'un nombre de socis no inferior
al 50% del nombre de compromissaris que integren
l'assemblea, segons l'article 11.2 d'aquest Reglament. Els
socis que proposin candidatures han de reunir les
condicions que preveu l'article 24 d'aquest Reglament.
31.4 Als clubs que en mèrit de l'article anterior o els
estatuts dels quals exigeixin el suport per a les
candidatures, s'ha d'establir la forma d'acreditació de les
propostes dels socis, que han de ser sempre per escrit en
butlletes o llistes i amb la suficient identificació del
soci proposant i de la seva signatura. També cal regular si
un soci pot donat suport a més d'una candidatura o
proposar-ne més d'una.
31.5 Si un soci membre del consell o la junta directiva
del club o de la gestora es vol presentar com a candidat a
les eleccions, ha de presentar la dimissió i cessar en el
càrrec abans que s'iniciï el termini de presentació de
candidatures.
Article 32
32.1 Dins els 3 dies següents a la finalització del
termini per presentar candidatures, la junta electoral ha
de comprovar que en els candidats presentats i, si s'escau,
en els socis que els donen suport, hi concorren,
respectivament, les condicions per ser elegibles i
electors, i que han complert tots els tràmits establerts
als estatuts per a aquesta fase del procés electoral. A
continuació, la junta electoral ha de proclamar les
candidatures que poden participar a les eleccions i refusar
les que no tinguin els requisits necessaris. Aquestes
decisions s'han de fer constar a l'acta de la junta
electoral i s'han de notificar per escrit als candidats que
encapçalin cada candidatura. Si l'acord de la junta
electoral refusa una candidatura o algun candidat o
candidats que la integren ha d'indicar-ne els motius. Una
candidatura no pot ser invalidada perquè algun o alguns
dels seus components no gaudeixin de les condicions per ser
elegibles, llevat que la invalidació afecti el president.
Aquests han de quedar exclosos de la candidatura, però la
candidatura serà vàlida amb la resta dels seus components
sempre que arribin al mínim dels 2/3 dels llocs a elecció,
d'acord amb el que disposa l'article 31.2 .
32.2 Dins els dos dies següents a la proclamació de les

candidatures, la junta electoral ha de trametre una
certificació de l'acta de proclamació a la junta o el
consell directiu del club o bé la comissió gestora.
32.3 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 disposa l'article 28.3. Contra les
decisions de la junta electoral es poden interposar els
recursos que fixa l'article esmentat.
Article 33
Si només es presentés o restés vàlida una única
candidatura, la junta electoral ha de procedir directament
a la proclamació dels seus components com a elegits per la
junta o el consell directiu del club o l'associació,
d'acord amb el que disposa l'article 38.2.
Article 34
Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les
presentades, la junta electoral ho ha de comunicar a la
junta o el consell directiu o la comissió gestora del club,
òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini
màxim de tres mesos.
Article 35
35.1 La convocatòria de les eleccions ha de fixar-ne la
realització per a una data que no 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 25.
35.2 Dins aquest període, els candidats poden fer els
actes de promoció o propaganda de la seva candidatura que
creguin convenients, i la junta electoral té competència
per resoldre totes les sol·licituds i reclamacions que
puguin presentar-se durant la campanya electoral, o per
adoptar les mesures que consideri necessàries per mantenir
la igualtat d'oportunitats dels candidats o per impedir
situacions abusives o incorrectes.
35.3 Els clubs i les associacions esportius l'assemblea
dels quals estigui integrada per socis compromissaris i en
què els seus estatuts prevegin la possibilitat del vot per
correu, ho han de portar a terme de la manera que s'indica.
Des de la convocatòria d'eleccions per proveir els càrrecs
de la junta i fins 3 dies abans de la data de l'elecció,
els socis que desitgin emetre el vot d'aquesta forma poden
sol·licitar el lliurament de les paperetes i sobres,
acreditant el seu dret. Les paperetes s'han d'introduir
doblegades en un sobre blanc que, juntament amb una
fotocòpia del DNI i del carnet de soci, cal incloure dins
el sobre facilitat pel club, a l'exterior del qual ha de
constar una referència a les eleccions corresponents.
Aquest segon sobre signat pel soci s'ha d'enviar o lliurar
a la mesa electoral o junta electoral, si s'escau, que l'ha
de rebre abans de començar l'escrutini.

Article 36
Tots els incidents, com reclamacions o impugnacions, que
produeixin els candidats. els seus interventors o els socis
electors durant l'acte de les votacions, els ha de resoldre
la mesa electoral o la junta electoral, si és l'òrgan únic;
i els seus acords són immediatament executius, sense que no
s'interrompi ni es pugui suspendre per aquesta causa l'acte
de les votacions i sens perjudici dels recursos que es
puguin interposar contra les decisions de la mesa
electoral, que són els que l'article 28.3 preveu que es
poden interposar contra els acords de la junta electoral.
Article 37
Finalitzat el temps previst de les votacions, que no podrà
ser inferior a 3 hores, la mesa electoral o, si hi manca,
la junta electoral ha de disposar la realització de
l'escrutini i el recompte de vots i fer un resum final dels
resultats, que haurà d'incloure el total dels votants, els
vots vàlids que hagin obtingut cadascuna de les
candidatures i els vots anul·lats o en blanc. Tot això s'ha
de reflectir a l'acta que ha d'estendre la mesa o la junta
electoral, d'acord amb el que disposa l'article 29.2.g).
Article 38
38.1 Correspon la proclamació de la candidatura elegida a
la junta electoral o conjuntament a la junta i la mesa
electoral quan concorrin els dos òrgans, immediatament
després de finalitzar l'escrutini. L'acte ha de ser públic
i podran assistir-hi els socis del club.
38.2 La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots
vàlids ha de ser proclamada guanyadora.
Si es produís empat entre les dues o més candidatures que
hagin obtingut més vots, caldrà aplicar el que disposin els
estatuts per resoldre els empats. Si els estatuts no ho
regulen, s'hauran de repetir les votacions al setè dia
següent, al mateix lloc i hora, entre els empatats.
38.3 L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora
s'ha de comunicar mitjançant certificació, dins els tres
dies següents, al consell o la junta directiva del club,
les federacions catalanes a què estiguin afiliats i el
Registre d'entitats esportives de la Generalitat.
38.4 Contra l'acte de proclamació de la candidatura
guanyadora es poden interposar els recursos que es regulen
a l'article 28.3.
Article 39
Els estatuts dels clubs i les associacions esportius han
d'establir els terminis per a la presa de possessió dels
candidats elegits, sense que aquesta circumstància
modifiqui l'acabament del mandat natural previst als
estatuts ni el començament del nou mandat.
Article 40
40.1 El cessament dels components del consell o la junta
directiva del club es produeix per les causes que

s'estableixin als estatuts, i en tot cas, per les següents:
a) Per l'acabament del mandat natural pel qual van ser
elegits.
b) Per la pèrdua de la 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 ocupar algun càrrec dels òrgans del govern o
representació del club.
f) Per aprovació d'un vot de censura.
40.2 Si la dimissió, renúncia o el cessament dels
components del consell directiu es produeix de manera
simultània i generalitzada, cal constituir la comissió
gestora regulada a l'article 43, quan es doni un dels
supòsits següents:
a) Sempre que les vacants afectin més del 50% dels
components de l'òrgan directiu, incloent-hi la del
president.
b) Quan les vacants afectin més del 75% dels membres
directius, però no al president.
c) En qualsevol cas, sempre que la junta o el consell
directiu resti constituït per menys de cinc persones.
S'exceptuen de l'anterior regulació els supòsits en els
quals la dimissió es produeixi per la decisió dels cessants
de presentar-se com a candidats a un procés electoral
convocat en el si de l'entitat. En aquest cas, si un cop
iniciat l'esmentat procés de sufragi resten al consell 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 proveir les vacants ni nomenar la
comissió gestora prevista a l'article 43. En cas contrari,
els membres que no hagin dimitit, juntament amb els
components titulars de la junta electoral elegida per a
aquell procés, es constituiran en junta provisional mentre
duri el procediment de sufragi.
40.3 En els supòsits anteriors de restar vacant el càrrec
de president, exercirà les seves funcions el
vice-president. Si n'hi ha més d'un, el de major grau, o
si no hi ha relació, el més antic com a soci.
Si no hi ha vice-president ha d'exercir aquestes funcions
el membre que els estatuts estableixin o bé el membre de la
junta més antic com a soci de l'entitat.
Article 41
41.1 La suspensió del mandat dels membres del consell o
la junta directiva es produirà per les causes que
s'estableixin als estatuts i, en tot cas, per les següents:
a) A sol·licitud de l'interessat, quan concorrin
circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta.
b) Per la suspensió de la condició de soci.
c) Per acord del consell o la junta directiva, quan
s'instrueixi un expedient disciplinari a un component del

consell. Aquesta suspensió ha de ser pel temps de la
instrucció de l'expedient.
d) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió
disciplinària.
41.2 La redistribució dels càrrecs del consell en el
supòsit de suspensió dels qui els exerceixen s'ha de fer
d'acord amb el que disposin els estatuts, que han de
preveure aquesta circumstància, i d'acord amb el que
disposa l'article 40.3.
Article 42
42.1 En el supòsit de produir-se vacants al consell o la
junta directiva perquè no s'ha proveït la totalitat de
càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió
d'alguns dels seus components, sempre que el nombre total
de membres afectats per tals circumstàncies no es
correspongui amb els paràmetres assenyalats a l'article
40.2, els estatuts poden establir el procediment per a la
provisió transitòria d'aquests càrrecs fins a la
realització de les properes eleccions, sens perjudici del
que disposa l'article 40.3 respecte al sistema de
substitució quan el càrrec vacant es correspongui amb el de
president.
42.2 La provisió transitòria de vacants pot delegar-se a
la decisió del consell o la junta directiva, la del
president, o la de l'assemblea o la junta general, i ha de
recaure sempre sobre socis que tinguin la consideració
d'elegibles per al càrrec a proveir. En tot cas ha de
regular-se als estatuts.
42.3 Si els estatuts deleguen aquesta decisió al consell
directiu o al president, les designacions provisionals que
facin aquests les ha de ratificar la primera junta o
assemblea general que realitzi el club.
42.4 Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment
són transitoris, i també els designats per ocupar-los,
només pel temps que resti del mandat al càrrec i sense que
la designació alteri el temps natural dels mandats
previstos als estatuts.
S'exceptua d'aquesta norma el soci designat per substituir
un membre del consell amb el mandat suspès temporalment. En
aquests supòsits, el mandat s'ha de limitar al temps de la
suspensió i quedarà sense efecte quan es reincorpori el
titular o, en qualsevol cas, si s'acaba el mandat natural
del càrrec.
Article 43
43.1 En els supòsits previstos a l'article 34 i 40.2 s'ha
de constituir una comissió gestora, la composició de la
qual ha de ser d'un nombre de membres no inferior al 50%
del total dels del consell o la junta directiva del club,
segons els estatuts, que ha de recaure sobre els socis que
tinguin la qualitat d'elegibles.
43.2 La designació dels components de la comissió
gestora, quan els estatuts no ho prevegin, l'ha de fer la
federació catalana de l'activitat esportiva principal del

club, si és federat, o l'òrgan corresponent de la
Secretaria General de l'Esport, si no ho és, que designaran
almenys el president, el secretari i el tresorer.
43.3 La comissió gestora té com a finalitat principal
convocar eleccions per 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.
43.4 La comissió gestora ha d'exercir totes les facultats
de govern, administració i representació que corresponen al
consell o la junta directiva, d'acord amb els estatuts, si
bé ha de limitar les funcions i decisions necessàries al
manteniment de les activitats normals del club i la
protecció dels seus interessos.

Secció 6
Vot de censura
Article 44
44.1 Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra
el president d'un club o associació esportiu, la totalitat
de la seva junta o de qualsevol dels seus membres, caldrà
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 mateixa junta o, com a mínim, el
20% dels socis del club, quan aquest tingui menys de 2.500
socis; del 15% dels socis del club, quan aquest ultrapassi
el nombre de 2.500 i no excedeixi de 10.000 socis, sempre
amb un mínim de 500 signatures, i del 5% del socis quan
l'entitat ultrapassi el nombre de 10.000 socis, sempre amb
un mínim de 1.500 signatures.
Quan l'assemblea estigui constituïda per compromissaris
també pot sol·licitar-ho un mínim del 50% dels seus
components.
Poden sol·licitar el vot de censura i participar a la
votació els socis ordinaris o numeraris que reuneixin els
requisits de l'article 24 d'aquest Reglament.
44.2 Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura,
s'ha de constituir, dins els 10 dies següents, una mesa de
5 persones formada per 2 membres de la junta o el consell
directiu, designats per aquest, els 2 primers socis
signants de la sol·licitud i un delegat de la federació
catalana de l'esport principal del club, que en serà el
president, a fi de realitzar les comprovacions oportunes
sobre el compliment dels requisits assenyalats al punt
anterior, en el termini màxim dels 10 dies següents a la
seva constitució. En el cas que el club no sigui federat
n'ha de presidir la mesa un soci escollit de comú acord
pels altres membres de la mesa o, en cas que no hi hagi
consens, l'ha de designar la Secretaria General de
l'Esport.
44.3 Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud als
requisits assenyalats al punt primer, la junta o el consell
directiu ha de convocar l'acte de la votació.
Als clubs l'assemblea general dels quals estigui integrada

directament per tots els socis, la votació s'ha de fer
durant una assemblea general, que cal convocar amb els
requisits de l'article 14, i en la qual tindran veu els
representants dels sol·licitants del vot de censura i els
censurats.
Als clubs l'assemblea general dels quals estigui integrada
per socis compromissaris, l'acte de la votació s'ha de fer
de forma autònoma i independent de la junta general.
Tant en un cas com en l'altre, la realització de
l'assemblea o de l'acte de la votació ha de tenir lloc en
un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies,
després de finalitzada la comprovació a què fa referència
el punt anterior.
44.4 L'acte de la votació ha de ser controlat per la mesa
esmentada a l'apartat 2, la qual ha de resoldre tots els
incidents i les reclamacions que s'hi puguin produir,
tenint en compte que els seus acords són immediatament
executius i sense que s'interrompi ni pugui suspendre's per
aquesta causa la votació. Un cop finalitzada la votació,
la mesa ha de disposar la realització de l'escrutini i el
recompte dels vots en la forma que prescriu l'article 37
d'aquest Reglament. Contra la resolució final de la mesa es
poden interposar els recursos que preveu l'article 28.3.
44.5 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 i sempre que en l'acte de la votació participi, com
a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del club o
associació esportiva, quan el club en tingui menys de
2.500; el 20% dels socis, quan aquest ultrapassi el nombre
de 2.500 i no excedeixi de 10.000 socis i sempre amb un
mínim de 625 votants, i el 10% dels socis, quan l'entitat
ultrapassi el nombre de 10.000 socis, sempre amb un mínim
de 2.000 votants.
Un cop acordat el vot de censura, el president, la junta o
el consell directiu, o els membres afectats, cessaran
automàticament als seus càrrecs, i els estatuts han de
regular el règim de transició d'acord amb els principis que
estableixen els articles 40.2, 40.3, 42 i 43 i concordants
d'aquest Reglament.
En el cas que no prosperi el vot de censura, no es podrà
plantejar de nou pels mateixos motius fins transcorregut el
termini d'un any comptat des de la realització de
l'assemblea en la qual se'n va acordar la denegació.
44.6 Si la junta o el consell directiu no nomenés els
membres de la mesa o no convoqués l'assemblea o l'acte de
la votació, la Secretaria General de l'Esport, si la
federació corresponent no ho té regulat, a petició de
qualsevol dels socis sol·licitants, pot requerir a la junta
que ho porti a terme. El fet que la junta no ho faci així
dins el termini que se li assenyali, faculta a la dita
Secretaria General perquè pugui nomenar discrecionalment
els membres de la mesa que manquin. Un cop constituïda la
mesa, si la junta no compleix l'ordre de convocatòria, la
mesa mateix pot convocar directament els socis a

l'assemblea o l'acte de la votació. Tot això amb
independència de les responsabilitats disciplinàries que es
puguin derivar dels incompliments.
Capítol 3
Règim documental i econòmic
Secció 1
Règim documental
Article 45
Integren el règim documental i comptable de clubs i
associacions esportius:
a) Els llibres d'actes, en els quals cal consignar les
reunions de l'assemblea o la junta general de socis, del
consell o la junta directiva i, si s'escau, dels altres
òrgans col·legiats de l'entitat, amb indicació de la data,
els assistents a les reunions, els assumptes tractats i els
acords presos. Les actes han de ser subscrites per les
persones que estableixin els estatuts o reglaments interns
i, en tot cas, pel president i secretari del club o
l'associació o de l'òrgan col·legiat corresponent.
b) El registre de socis, al qual, mitjançant el fitxer
escaient o l'instrument idoni, ha de constar el nom,
cognoms, domicili i document nacional d'identitat dels
associats, amb el seu número d'ordre d'ingrés. També poden
especificar-s'hi els càrrecs directius de representació,
assessorament o administració que exerceixin a l'entitat,
amb la concreció de les altes i baixes que es produeixin en
els càrrecs referits.
c) Els llibres de comptabilitat, en què han de figurar
tant el patrimoni com els drets i les obligacions
contretes, i l'estat d'ingressos i despeses de l'entitat,
concretant-hi la seva procedència i la seva inversió o
destinació. Pel que fa als ingressos provinents de
donacions s'ha d'especificar, si s'escau, la finalitat a
què es destinen, amb referència al document de la donació i
l'acta de l'acceptació per l'òrgan competent de l'entitat.
d) El balanç i el compte de guanys i pèrdues i la memòria
econòmica, els quals s'hauran de formalitzar durant el
primer quadrimestre següent a l'acabament de l'exercici.
e) Tots aquells documents, instruments o llibres auxiliars
que es considerin oportuns per a un millor compliment dels
objectius del club o l'associació esportius.
Article 46
És preceptiu que es facin les diligències corresponents
dels llibres d'actes dels òrgans de govern i els de
comptabilitat de les associacions i els clubs esportius.
Aquestes diligències es poden fer al Registre d'entitats
esportives de la Generalitat de Catalunya o a les
representacions territorials de la Secretaria General de
l'Esport, o a les federacions catalanes de l'esport
principal de l'entitat o per diligència notarial. Els

clubs i les associacions esportius que redactin les actes o
portin els llibres de comptabilitat informatitzats sobre
fulls han de relligar correlativament els corresponents a
cada exercici i fer-ne les diligències corresponents dins
els quatre mesos següents a l'acabament de l'exercici.
Secció 2
Règim econòmic i comptable
Article 47
Les juntes o els consells directius dels clubs,
associacions i grups inscrits al Registre d'entitats
esportives de la Generalitat han de formular i presentar a
l'assemblea general, dins els 4 primers mesos de cada
exercici, els seus comptes anuals, que comprenen el balanç
i el compte de guanys i pèrdues, d'acord amb les presents
disposicions, de forma que indiquin amb claredat 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 guanys i
pèrdues en relació amb el presssupost aprovat en la junta
anterior.
Els comptes anuals i els pressupostos han d'estar un mínim
de 10 dies a disposició de tots els socis que ho
sol·licitin, al domicili social abans del dia assenyalat
per l'assemblea o la junta general.
Article 48
48.1 El balanç ha de comprendre els béns i els drets, i
també els fons propis i les obligacions contretes.
No es poden compensar les partides entre l'actiu i el
passiu o entre les despeses i els ingressos.
48.2 Els elements de l'immobilitzat i circulant la
utilització dels quals tingui un límit temporal han
d'amortitzar-se proporcionalment al temps en què estigui
prevista la seva utilització. L'import de les
amortitzacions fetes ha de constar al balanç.
Article 49
Els clubs que tinguin la majoria de capital en societats o
empreses han de presentar, a més dels comptes establerts
als articles anteriors, els comptes i informes consolidats
amb aquestes, amb els mateixos apartats i requisits
establerts per a l'entitat.
Article 50
Obligatòriament han de constar a la memòria econòmica:
a) L'import de les obligacions de pagament que cal
satisfer en altres exercicis que no estiguin previstes al
balanç.
b) L'import de les garanties i els avals compromesos.
Article 51
Als comptes de despeses ha de quedar diferenciat el cost
del personal, els ajuts i les despeses produïts pels equips

esportius i els seus tècnics i esportistes, dels costos
referents als serveis i les instal·lacions que es facilitin
als socis per a la pràctica de l'esport, i dels motivats
per la direcció i l'administració de l'entitat.
Article 52
52.1 Els comptes anuals i les dades comptables de la
memòria han de ser revisats per auditors de comptes als
clubs i les associacions i els grups esportius que
compleixin qualsevol dels requisits següents:
a) Tenir més de 10.000 socis.
b) Que la xifra d'ingressos o de despeses superi els 250
milions de pessetes.
També ha d'efectuar-se auditoria de la totalitat o part
dels comptes, si ho sol·licita:
L'administració esportiva de la Generalitat de Catalunya.
Les federacions esportives a les quals pertany el club.
Un mínim del 5% dels socis.
Una quarta part dels membres de la junta directiva.
En els tres primers casos, el cost de l'auditoria anirà a
càrrec de qui ho sol·liciti.
52.2 Els auditors han de tenir accés als comptes dins els
15 dies següents un cop l'entitat rebi la petició escrita
de revisió.
Article 53
De totes les auditories que es practiquin se n'ha de donar
compte a l'assemblea general.
Article 54
Les entitats subjectes a auditoria obligatòria han
d'utilitzar el pla general comptable amb les
particularitats següents:
a) Han de constituir una reserva tècnica especial, fins
que arribi a un mínim del 50% de les obligacions de
pagament contractades, amb pagament diferit en futurs
exercicis.
b) Per a la formació de la reserva tècnica ha de
destinar-se un mínim del 25% de l'excedent de cada exercici
i un 2% dels ingressos per quotes de soci.
Article 55
55.1 El consell o la junta directiva té les facultats de
disposició econòmica de l'entitat, amb els límits que
estableixen el present article, els seus estatuts i les
disposicions legals que li siguin d'aplicació.
55.2 El manament genèric del consell o la junta directiva
per disposar dels fons socials o obligar l'entitat queda
comprès en els límits del total de despeses previstes en el
pressupost anual degudament aprovat per l'assemblea, amb
una variació màxima d'un 20%. Per comprometre o realitzar
despeses que excedeixin en més d'un 20% de l'import
autoritzat al pressupost s'ha de convocar una assemblea
general per tal que autoritzi el pressupost complementari.
Dins els límits assenyalats al paràgraf anterior, la junta

pot acordar el traspàs de partides.
La junta també pot disposar de l'import d'aquells
ingressos que no estaven previstos, o del que excedeixi de
l'import previst al pressupost.
55.3 Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici cal
aplicar, amb caràcter provisional, la part proporcional de
les xifres que com a despeses va aprovar la junta com a
pressupost per a l'any anterior, actualitzades segons la
variació de l'índex del cost de la vida que s'hagi produït
en aquell exercici.
Article 56
L'assemblea o la junta general només poden autoritzar en
forma general al consell o la junta directiva per a
l'adquisició, gravamen o alienació de béns o acceptar
diners en crèdit o préstec durant l'exercici, fins a un
import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost
d'ingressos. Qualsevol altre acord que pugui excedir
d'aquests límits ha de fer-se amb la proposta específica
prèvia a l'assemblea que consti a l'ordre del dia i sigui
aprovada per les 2/3 parts dels assistents.
En cap cas no es pot autoritzar l'emissió de títols de
deute que representin o estiguin garantits per parts
alíquotes patrimonials a favor dels socis de clubs i
associacions esportius.
Article 57
L'emissió de títols transmissibles representatius de deute
o l'alienació o el gravamen de béns immobles el valor dels
quals excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos aprovat
per a l'exercici s'han de tractar en assemblea general, i
ho han d'aprovar les 2/3 parts dels assistents.
Article 58
Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantia
superior al 50% del pressupost anyal, i també en el supòsit
d'emissió de títols, és preceptiu l'informe favorable de la
Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya.
Article 59
El producte obtingut de l'alienació d'instal·lacions
esportives o dels terrenys en què es trobin ha
d'invertir-se íntegrament en l'adquisició, la construcció i
millora de béns de la mateixa aplicació, segons els
objectius esportius de l'entitat, llevat que es disposi
d'un informe favorable de la Secretaria General de
l'Esport.
Article 60
Els membres del consell o la junta directiva han de
respondre mancomunadament davant els socis dels actes que
hagin autoritzat en contra del que preveuen els articles
anteriors, amb excepció dels qui hagin votat en contra de
l'acord i així ho hagin fet constar a l'acta.

Capítol 4
Règim disciplinari i jurisdiccional
Article 61
El règim disciplinari esportiu, als efectes del present
Decret, quan es tracti d'activitats o competicions
compreses dins l'àmbit d'actuació de clubs i associacions
esportius, s'estén a conèixer les infraccions de les regles
de joc o competició, de la conducta esportiva o de les
normes de conducta associativa tipificades amb caire
general a la Llei 8/1988, de 7 d'abril, de l'esport, i a
les disposicions reglamentàries o estatutàries específiques
de cada club esportiu.
Article 62
62.1 Són infraccions de les regles de joc o competició
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.
62.2 Són infraccions a la conducta esportiva les accions
o omissions contràries al que disposen les normes generals
de disciplina i convivència esportiva.
62.3 Són infraccions de les normes de conducta
associativa les accions o omissions que comportin
l'incompliment de les prescripcions estatutàries o
reglamentàries de clubs i associacions esportius.
Article 63
63.1 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, és 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.
63.2 L'exercici de la potestat disciplinària correspon:
a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d'un
joc o competició de caire intern associatiu, amb subjecció
a les regles establertes a les disposicions de cada
modalitat esportiva o a les específiques aprovades per a la
competició de què es tracti.
b) A la junta directiva del club o l'associació esportiu.
63.3 Mitjançant previsió estatutària, 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 un nombre de membres no inferior a tres ni
superior a cinc, els quals seran designats per la mateixa
junta d'entre els socis en els quals concorrin les
condicions de l'article 24. 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.

Article 64
En relació amb la disciplina esportiva i associativa, les
disposicions estatutàries o reglamentàries dels clubs
esportius han de preveure inexcusablement les qüestions
següents:
a) Un sistema tipificat d'infraccions amb una
diferenciació del seu caràcter de lleu, greu o molt greu.
b) Un sistema de sancions proporcional al d'infraccions
previstes.
c) Els procediments disciplinaris de tramitació i
imposició, si s'escau, de sancions, respectant sempre el
tràmit d'audiència a l'interessat.
d) Un sistema de recursos contra les sancions imposades.
Article 65
Són condicions generals i mínimes de qualsevol procediment
disciplinari les següents:
a) Les infraccions de les regles de joc o competició
comeses durant el desenvolupament dels partits o les proves
d'àmbit intern associatiu han de ser sancionades pels
jutges o àrbitres de manera automàtica.
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 cal iniciar mitjançant acord de la junta
directiva, per pròpia iniciativa o a petició raonada de
part. Es pot acordar, amb caire previ, per decidir
l'obertura d'expedient o el seu arxiu, la instrucció d'una
informació reservada.
Iniciat el procediment, l'òrgan disciplinari adient, 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
s'hagi complert aquest tràmit, la junta directiva o òrgan
disciplinari delegat ha de prendre l'acord oportú en el
termini màxim de 20 dies, el qual caldrà notificar de
manera immediata a l'interessat, amb especificació dels
recursos que corresponguin.
Article 66
Les decisions que els jutges o àrbitres acordin de manera
immediata durant el desenvolupament d'un joc o competició
de caire intern associatiu i referides a les infraccions de
les regles de joc són inapel·lables.
Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i
única instància per la junta directiva o l'òrgan
jurisdiccional delegat, quan es tracti de sancions
qualificades com a greus o molt greus per infraccions
contra la conducta esportiva, es pot interposar, en el
termini màxim dels quinze dies hàbils següents a la
notificació de l'acte impugnat, recurs davant el comitè
d'apel·lació de la federació catalana de l'activitat
esportiva principal del club, si es tracta d'una entitat de
caire federat, o directament davant el Comitè Català de

Disciplina Esportiva, en el cas que estigui constituïda com
una entitat de lleure.
Contra el acords disciplinaris dictats en primera i única
instància per la junta directiva o l'òrgan delegat, quan es
tracti de sanció imposada per infracció de les normes de
conducta associativa, i també contra qualsevol altre
decisió de tipus societari no esportiu aprovada pels òrgans
de govern i administració dels clubs i les associacions
esportius, pot formular-se reclamació davant l'autoritat
judicial en el termini dels quaranta dies següents a la
notificació de l'acte impugnat.
La interposició dels recursos assenyalats en el present
article no suspèn l'executabilitat dels acords objecte de
recurs, llevat que concorrin circumstàncies que així ho
aconsellin, a criteri de l'òrgan revisori, federatiu,
administratiu o judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada
de l'interessat.
Disposició addicional
Les qüestions de litigi de naturalesa jurídico-esportiva
que no siguin de caràcter disciplinari plantejades entre
els esportistes, tècnics, jutges o àrbitres, clubs
esportius i els seus associats, lligues professionals i
altres parts interessades poden ser resoltes de forma
inapel·lable mitjançant l'arbitratge d'equitat.
L'arbitratge caldrà iniciar-lo per escrit presentat pels
interessats davant el Comitè Català de Disciplina
Esportiva, fent renúncia expressa a qualsevol altre recurs
o procediment i sotmetent la qüestió de litigi a la
resolució d'un tribunal arbitral integrat per tres membres
experts en matèria jurídico-esportiva, designats pel Comitè
Català de Disciplina Esportiva.
Una vegada designats els àrbitres, es comunicarà el seu
nom a les parts, les quals, mitjançant escrit motivat poden
recusar fins a un màxim de dos d'ells, dins d'un termini de
5 dies des de la notificació. Formulada la recusació, el
Comitè Català de Disciplina pot designar nous àrbitres, els
quals seran definitius i no poden ser objecte de recusació.
Un cop constituït el tribunal arbitral, les parts
disposaran d'un termini de 10 dies per presentar les seves
al·legacions al tribunal, el qual pot, dins un termini de
10 dies, demanar els aclariments que calguin, si ho creu
oportú.
Finalitzat el tràmit anterior, el tribunal haurà de dictar
laude d'equitat, dins un termini màxim de 12 dies.
Els laudes seran acordats per majoria i, un cop dictats,
obligatoris per a les parts que s'hagin sotmès a la seva
resolució.
Disposicions transitòries
- 1 Els clubs i les associacions esportius que regula el
Decret 145/1991, de 17 de juny, actualment inscrits al
Registre d'entitats esportives de la Generalitat, han
d'adaptar els seus estatuts a les prescripcions que
assenyala el present Reglament abans del 31 de març de

1992, quant als clubs o les associacions de més de 7.500
socis, i abans del 31 de desembre de 1992, quant als clubs
o les associacions de fins a 7.500 socis.
- 2 Els clubs i les associacions que en la data de
publicació del Decret 145/1991, de 17 de juny, estiguin
pendents d'inscripció han d'adequar el contingut de la
documentació presentada a les prescripcions que assenyala
aquest Reglament.
- 3 Mentre no s'efectuï l'adaptació assenyalada, els clubs
i les associacions esportius es regulen pels seus estatuts
i disposicions legals aplicables en el que aquests no
contradiguin el que estableix la Llei 8/1988, de l'esport,
i el Decret 145/1991, de 17 de juny, i les condicions o
requisits mínims que estableix aquest Reglament.
aquest Reglament.
- 4 Es procedirà d'ofici a la cancel·lació de la
inscripció registral dels clubs i les associacions que dins
els terminis que preveu la disposició transitòria 1 no
hagin efectuat la seva adaptació a les prescripcions del
Decret esmentat i Reglament present.
- 5 En el termini dels 60 dies següents a la publicació
d'aquest Reglament al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya els clubs i les associacions esportius que
actualment tenen composta la junta general o l'assemblea
pel sistema de compromissaris han de renovar i adequar la
composició, el nombre i la forma de designació dels
compromissaris al que disposa l'article 11 del Reglament, i
les assemblees així constituïdes han d'aprovar els nous
estatuts d'acord amb la disposició transitòria 1 i ho han
de fer amb uns quòrums que no contradiguin ni siguin
inferiors als que preveu aquest Reglament.

