Decret
96/1995, de 24 de març, de modificació parcial del Decret 145/1991,
de 17 de juny.
Mitjançant el Decret 145/1991, de 17 de juny, es van
desplegar les directrius bàsiques que sobre el funcionament
dels clubs o les associacions preveu la Llei de Catalunya
8/1988, de 7 d'abril, de l'esport, establint-se les normes
reglamentàries que regulen el seu règim i funcionament
intern.
L'experiència assolida d'ençà de la publicació del Decret
145/1991, de 17 de juny, aconsella la modificació d'alguns
aspectes tècnics del Decret i del seu Reglament aprovats, a
fi de clarificar i facilitar el funcionament intern dels
clubs i associacions esportius.
Així mateix, l'aprovació del Decret 70/1994, de 22 de març,
pel qual es regulen les federacions esportives catalanes,
fa necessari homogeneïtzar certs aspectes de les dues
disposicions esmentades.
Atesa la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització,
procediment i règim jurídic de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya;
Atès el que disposa la Llei de Catalunya 8/1988, de
l'esport, i escoltades les entitats a què fa referència
l'article 64 de la Llei 13/1989;
A proposta del Departament de la Presidència i d'acord amb
el Govern,
Decreto:
Article 1
Es modifica l'article 9.1 del Decret 145/1991, de 17 de
juny, que queda redactat de la manera següent:
"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 als efectes del que disposa l'article 11 de la
Llei 8/1988, de l'esport."
Article 2
Es modifica l'article 9.2.b) del Decret 145/1991, de 17 de
juny, que queda redactat de la manera següent:

"Certificació, si s'escau, de la petició d'adhesió de la
secció esportiva corresponent a la federació catalana de la
modalitat esportiva practicada."
Article 3
Es modifica l'article 11.d) del Decret 145/1991, de 17 de
juny, que queda redactat de la manera següent:
"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".
Article 4
Es modifica l'article 13 del Decret 145/1991, de 17 de
juny, que queda redactat de la manera següent:
"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."
Article 5
Es modifica l'article 14.1 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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 assembleari
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".

Article 6
Es modifica l'article 27.1 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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."
Article 7
Es modifica l'article 27.2 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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."
Article 8
Es modifica l'article 28.3 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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 9
Es modifica l'article 31.3 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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."
Article 10
Es modifica l'article 35.1 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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."
Article 11
Es modifica l'article 40.2 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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".

Article 12
Es modifica l'article 42.1 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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".
Article 13
Es modifica l'article 44.1 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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% dels 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".
Article 14
Es modifica l'article 44.5 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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".
Article 15
Es modifica l'article 63.2 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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."
Article 16
Es modifica l'article 63.3 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
" 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 17
Es modifica l'article 65.a) del Reglament aprovat pel
Decret 145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la
manera següent:
"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".
Article 18
Es modifica l'article 66 del Reglament aprovat pel Decret
145/1991, de 17 de juny, que queda redactat de la manera
següent:
"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 els 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".
Disposicions transitòries
-1 Els clubs i associacions esportius que regula el Decret
145/1991, de 17 de juny, que en la data de publicació del
present Decret estiguin pendents d'inscripció dels seus
estatuts al Registre d'entitats esportives de la
Generalitat o de ratificació administrativa d'aquests han
d'adequar el contingut de la norma estatutària a les
prescripcions assenyalades en aquest Decret.
-2 Els clubs i associacions esportius actualment inscrits
al Registre d'entitats esportives de la Generalitat els
estatuts dels quals, en la data de publicació del present
Decret, ja hagin estat ratificats administrativament no han
de procedir a adequar novament la seva norma estatutària a
les modificacions contingudes en el present Decret; les
modificacions contingudes en el present Decret s'entendran
automàticament incorporades per imperatiu legal al text
estatutari preexistent.
Disposició final
El present Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
Barcelona, 24 de març de 1995
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
(95.074.009)

