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ESTATUTS DE CLUB ESPORTIU DE RÉGIM SIMPLIFICAT Tjúm.Tns
Data resolucii
CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, OBJECTE I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.
El !
CLUB ARQUERS SALT
jconstituít en data |_21_ de
í GENER
jde | 1994
j, com a club esportiu de régim simplificat, és una associació
privada amb personafitat jurídica i capacitat d'obrar i d'actuar i sense ánim de lucre, format per persones físiques,
els objectius básics del qual son el foment, el desenvolupament I la práctica continuada de l'activitat física i
esportiva.
Aquesta entitat esportiva es constitueix per temps indefinit iniciant les seves activitats en el moment de la seva
constitució.
Aquesta entitat manttndrá 1a condició de dub esportiu de régim stmpWicat mentre el nombre de socís i sócies stgui
igual o inferior a 100. Si es supera aquesta quantitat de socis i sócies s'haurá de modificar els estatuís per adoptar
la condició de club esportiu de régim general.
Article 2.
€l domicili social s'estableix a la tocaHtat de |
SALT
, carrer
_Pg. Pareos
Catalans_(Pavelló Municipal d'Esports)
, núm. '¡_sln , jCodi Postal í_17190 , ¡amb el núm. de teléfon
_666521414 , jamb el número de fax |
ji amb l'adreca de correu electrónic
clubarcsalt@clubarcsalt.com_.j
En cas de modificado del domicili social s'haurá de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya a l'efede de ta seva trtscripetó.
Article 3.
El |
CLUB ARQUERS SALT
, té com a objectiu la práctica de les modalitats o disciplines
esportives següents:;
TIR AMB ARC
i
El president o la presidenta podrá propasar la incorporado de noves modalitats o disciplines esportives per a la
seva práctica en el si de l'entitat, la qual cosa haurá de ser aprovada per l'assemblea general.
En cas d'incorporar la práctica de noves modalitats o disciplines esportives s'haurá de comunicar al Registre
d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció.
A r ü d e 4,
L'ámbit principal d'actuació radica a |
a un ámbit territorial determinat.

SALT

, pero les adivitats físiques i esportives no queden subjectes

Article 5
L'entitat es regeix per la Llei de resport i per les normes reglamentaries vigents en materia esportiva que la
despleguin en cada moment, com també, pels presents estatuís i pels reglaments de desplegament aprovats
válidament per l'assemblea general.
CAPÍTOL SEGON: DE LES SÓCIES I DELS SOCIS
Article 6
1. Son socis o sócies de pie dret d'aquesta enliíaí esportiva les persones físiques majors de 18 anys que han
sol-licitat l'admissió a l'eníiíaí.
2. L'expediení d'ingrés d'un soci o sócia consislirá en:
á) sol licitud cfadmissió de la persona Interessada, presentada mifjancant escrií al president o presidenta
del club, en la qual hauran de fer constar les seves dades personáis.
b) trasllat de la sol licitud a l'assemblea general.
c)
acord d'admissió o no de l'assemblea general respecte del peticionari en la primera reunió que realitzi
amb posterioritat a la sol-licitud.
3. Per acord de l'assemblea general es poden incorporar noves classes de soci o sócia, tot regülarrt les
condicions que han de complir les persones per adquirir aquesta categoría i els seus drets i deures. Aquest
acord s'haurá de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la
seva inscripció.
4. Els socis i sócies de pie dret teñen els drets següents:
a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general.
b) Ser elector/a i elegibles per al carree de president o presidenta i a designar i ser designats/des com a
secretari o secretaria, d'acord amb aquests estatuts.
c)
Participar i gaudir de les adivitats esportives, recreatíves i culturáis organítzades per l'entitat.
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d)

5.

6.

Impugnar les actuacions i decisions del president o presidenta en l'exercici de les, seves ,funcions4-™
proposar l'exercici de l'acció de responsabilitat contra el president o presidenta.
e)
Les persones associades teñen el dret d'ésser informades de la marxa de l'associació i, en particular, el
drét de:
i)
Ésser informades de la identitat de les altres persones associades, del nombre d'altes i baixes i
de l'estat de comptes, p e r a la qual cosa poden consultareis llibres de l'associació.
¡i) Ésser informades peí president o presidenta, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació
suficient, deis assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informado verbal durant la
reunió.
¡ii) Obtenir un exemplar deis estatuís vigents i deis reglaments de régim intem, si n'hi ha.
Son obligacions deis socis i sócies de pie dret:
a)
Abonar les quotes d'entrada, periódiques, derrames o qualsevol altra que estableixi l'assemblea
general per a la seva classe de soci o sócia.
b)
Compiir ete estatuís -de i'entitat, -els reglaments trrtems i els acords -de fassemblea general, c o m l a m b e ,
les decisions del president o presidenta en l'exercici de les seves funcions, adoptades válidament en
l'ámbit de les seves competéncies.
c)
Contribuir al compliment de les activitats de I'entitat, tant esportives com de participado en el órgans
directius, consultius, o de govern, quan escaigui.
d)
Facilitar <m «temidii •per al ttturamenf «te les KDomuntcactons «te I'entitat i .notificar els c a n v » «¡'aquesta
adreca.
La condició de soci o sócia es perd:
a)
Per voluntat propia comunicada formalment per escrit al president o presidenta, que haurá d'informar a
la propera assemblea general que es realitzi.
b)
Per s a n d ó disciplinaria, ínuH dtofraodó disciplinaria prevista, acordada per l'assemblea .general, ,amb
audiencia previa a la persona interessada i la corresponent incoado d'expedient disciplinan.
c)
Peí no pagament de les quotes establertes per l'assemblea general, amb la instrucció d'un expedient
contradidori que garanteixi el trámit d'audiéncia del soci o de la sócia.

CAPÍTOL T E R C E R : ÓRGANS D E G O V E R N , D E REPRESENTACIÓ I D'ADMINISTRACIÓ
Article 7
1. L'órgan de govern del club és l'assemblea general.
2.

La representado i l'administració del club l'assumeix el president o presidenta

Article 8
1.

L'assemblea general és l'órgan de govern de I'entitat i els seus acords son vinculants per a tots socis i sócies i
peí president o presidenta.
2.
Integren l'assemblea general tots els socis i sócies de pie dret que no tinguin suspesa la condició de soci o
sócia en él moment de la convocatoria.
3. L'assemblea general té competencia especial en les matéries següents:
a)
Aprovar, si escau, la gestió del president o presidenta, la liquidado de l'exercici vencut i pressupost per
a l'exercici económic següent.
b)
L'elecció del president o presidenta, com també, la designació del secretan o secretaria, i controlar-ne
factivitaf.
c)
Separar, mitjancant el vot de censura, al president o presidenta, com també, revocar la designació del
secretan o secretaria.
d)
Modificar els estatuís.
e)
Acordar la forma i l'imporí de les contribucions al financament de l'associació o al pagament de les
seves «(espeses, estaelint tes «fuetes oreKnáftes i «I'entrada i tes «fuetes extraerdinaries e derrames.
f)
Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de l'associació.
g)
Acordar Tingres i la baixa en federacions o confederacions.
h)
Sol-licitar la declarado d'utilitat pública.
i)
Aprovar el reglament de régim intem i les seves modificacions.
j)
L'admissió, suspensió o pérdua d e ia qualitat de soci o sócia.
k)
Resoldre sobre qualsevol altra qüestió d'interés peí club.
4. L'assemblea general pot ser ordinaria o extraordinaria.
5. L'assemblea general ordinaria s'ha de reunir, com a mínim, un cop l'any dins els 6 primers mesos de l'exercici
económic per aprovar, si escau, les matéries citades en l'apartat a) del punt 3 d'aquest article.
,6, L'assemblea general s'ha de reunir amb .carácterextraordinari en els casos següents:
a)
Si el president o presidenta ho considera convenient.
b)
Si ho sol-licita un 10% deis associats. En aquest supósit l'assemblea s'ha de fer en el termini de trenta
dies a comptar de la sol-licitud.
Article 9
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1.
2.
3.
4.

5.

L'Assemblea és convocada per acord del president o presidenta, mitjancant una convocatoria que ha de
contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i l'hora de la reunió.
La convocatoria s'ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data de la reunió, individualment i
mitjancant un escrit adrecat a1 domiciti de cada soci o sócia de pie dret que integren Tassemblea.
Les reunions de l'Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l'entitat. Hi ha d'actuar com a
secretari/ária qui hagi estat designat per Tassemblea general.
El secretan o la secretaria redacta l'acta de cada reunió, que ha de signar conjuntament amb el president o
presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text deis acords adoptats, el resultat numéric de les
votacions i la fftsta de les persones assisterrts.
Al comencament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprovi
o s'esmeni. Cinc dies naturals abans, de tota manera, l'acta i qualsevol altra documentado ha d'estar a
disposició deis socis i sócies al local social de l'entitat.

Article 1$
1. L'Assemblea General es constitueix válidament sigui quin siguí el nombre de socis i sócies de pie dret
integrants d'aquesta.
2. El 10% deis socis i sócies de pie dret integrants de Tassemblea poden sol-licitar al president o presidenta la
inclusió en l'ordre del dia d'un o mes assumptes per tractar. En el cas que ja s'hagi convocat l'Assemblea,
poden fer-ho dins «I primer tere del periode compres entre la recepció de la convocatoria i la data en qué
aquest órgan s'ha de reunir.
3. L'assemblea únicament pot adoptar acords respecte ais punts inclosos en l'ordre del dia, llevat que s'hagi
constitui't amb carácter universal o que els acords es refereixin a la convocatoria d'una nova assemblea
general.
Article 11
1. Els socis i sócies de pie dret integrants de Tassemblea han d'acreditar-se mitjancant un document públic
d'acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i els h¡ correspon un vot a cada
membre.
2, Eis acords es preñen per majoria simple de vols deis socis j sócies presents, llevat d'aquelles qüestions per
les quals aquests estatuts estableixin una majoria qualificada.
Article 12
1. El president o presidenta assumeíx Tadministració i representado de l'entitat i té la fundó de promoure, dirigir i
executar les adivitats esportives, com també, gestionar el funcionament de l'entitat segons els acords de
Tassemblea general.
2. El president o presidenta té la representado legal de l'entitat i en presideix Tassemblea general.
3. Ha de presentar a Tassemblea general Tinforme o la memoria sobre les adivitats de l'entitat, de la liquidació
de Texercici económic amb el balan? i el compte de resultats, i el pressupost i la programado per a Texercici
següent
4. "El president o presidenta té un mandat de 6 anys. És reelegióle sense ümitació temporal.
5. Al president o presidenta Thi és d'aplicació Testatut del directiu previst a la normativa esportiva d'aplicació
vigent.
6. El secretan o secretaria té la responsabilitat de la custodia i el manteniment deis llibres d'actes, de socis i
sócies i comptabilitat. El president presidenta i el secretan o secretaria hauran de ser persones diferents.
Article 13
1. El president o la presidenta s'ha d'elegir en reunió d'assemblea general, per majoria de vots mitjancant sufragi
lliure, presencial, directe, igual i secret.
2. Son electors i elegibles els socis i sócies de pie dret, d'acord amb el previst a Tarticle 8.2.
Article 14
1. A Tefede d'elegir al president o presidenta, la persona que ocupi aquest carree, abans de finalitzar el seu
mandat, convocará una assemblea general a aquest efecte, tot incloent a l'ordre del dia, com a mínim, les
qüestions següents:
a)
Designado per sorteig entre els membres assisterrts de tes persones que han de composar la junta
eledoral.
b)
Presentació del cens eledoral ais socis i sócies per tal que puguin, si escau, presentar les
reclamacions escaients.
c)
Resolució de les reclamacions presentades.
4)
Elecdó del president o presidenta.
2. La junta eledoral és Tórgan a qui correspon Texercici de la potestat jurisdiccional esportiva en Cámblt electoral
¡ estará formada per 3 membres, un deis qual en será president o presidenta i un altre secretari o secretaria.
3. Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de l'entitat realitzat en el si de
Tassemblea general convocada a Tefecte.
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4.

Les seves resolucions es poden recorrer, en el termini de 3 dies hábils següents al de la decisió presa davant
de:
a)
El comité d'apel-lacio de la federació esportiva catalana corresponent a Pesport principal de l'entitat si
practica esport federat i está afiliada
b)
El Tribunal Cátala de l'Esport si l'entitat no practica esport federat i no está afiliada a cap federació
esportiva catalana.

Article 15
•El cessament del president o presidenta es produeix, si és el cas, per les causes següents:
a)
Acabament del mandat natural per al qual va ser elegit o elegida.
b)
Pérdua de la condició de soci o sócia de pie dret de l'entitat.
c)
Mort, declarado d'abséncia o incapacitat que impedeixi l'exercici del carree.
d)
Decisió disciplinaria que l'inhabiliti per desenvolupar les seves funcions.
«)
Aprovació d'un vot de censura.
f)

Per dimissió de l'interessat o interessada formalitzada per escrit

Article 16
La suspensió del mandat com a president o presidenta es produeix per les causes següents:
a)
Sol-licitud de l'interessat o interessada quan h¡ concorrin circumstáncies que ho justiflquin i ho aprovi
l'assemblea general.
b)
Suspensió de la condició de soci o sócia.
c)
Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinan, si així ho acorda l'assemblea general.
d)
Inhabilitado temporal, acordada per decisió disciplinaria.
Articte 17
En cas de vacant per cessament o suspensió del president o presidenta, el secretari o la secretaria ocupará
provisionalment la presidencia amb l'únic objediu de convocar l'assemblea general, en un termini máxim de 15
dies naturals, a l'efecte d'elegiral president o presidenta, d'acord amb l'article 14 d'aquests estatuts.
Article 1 *
1. Per sol-licitar un vot de censura contra el president o presidenta de l'entitat, ho ha de sol-licitar un mínim d'un
15% deis membres de pie dret de l'assemblea general.
2. La sol-licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i sócies de pie dret de manera que
permeti la seva identificado, davant el president o presidenta. Aquest/a, a través del secretari o secretaria ha
de Hiurar ais «©HficHarts acusament de rebutía de te «petíaé.
3. Un cop comprovada l'adequació de la sol-licitud per part del president o presidenta, si aquesta es correcta,
convocará una assemblea general, d'acord amb el previst en aquests estatuts, a l'únic efede de debatre i
votar el vot de censura presentat.
4. Per tal que l'assemblea general convocada a l'únic efecte de debatre i votar el vot de censura sigui
.considerada váUdament .constituida hi hiaurá d'haver ,una assisténcia mínima ,d'1/3 deis .socis i sócies de pie
dret.
5. El vot de censura només el pot acordar la majoria deis 2/3 deis socis i sócies assistents a l'assemblea.
6. Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta cessará automáticament.

CAPÍTOL QUART: RÉGIM ECONÓMIC I DOCUMENTAL
Article 19
1. L'entitat es sotmet al régim de pressupost i patrimoni propi, d'acord amb els principis de les entitats no
lucratives.
2. Els recursos económics de T'entitat es nodreixen de:
a)
les quotes que fixa l'Assemblea General per ais seus socis i sócies
b)
les subvencions oficiáis o particulars
c)
les donacions, les heréncies o els llegats
d)
les rendes del patrimoni mateix o bé d'altres ¡ngressos que es puguin obtenir.
3. L'exercici económic coinddébc amt> fany natural i queda tancat él 31 de desembre.
4. En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crédit o d'estalvi, hi han de figurar la
signatura del president o presidenta.
Article 20
1. 'Integren el régtm documental \:
a)
El llibre d'actes.
b)
El llibre de registre de socis i sócies.
c)
Els llibres de comptabilitat:
i)
Llibre diari
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¡i) Llibre d'inventaris
Catalunya
iii) Llibre de comptes anuals
Quan l'entitat no estigui obligada a presentar la declarado de l'impost de societats, es podrá prescindir deis
llibres de comptabilitat citats en el punt anterior, pero s'haurá de portar un llibre de caixa en qué es detallin els
ingressos i les despeses.
El llibre d'actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu detecte, el llibre de caixa, han d'estar degudament
enquadernats i foliats i abans d'utilitzar-los hauran d'estar legalitzats peí Registre d'entitats esportives,
mifjancant diligencia.
Quan l'entitat redacti les actes o porti els llibres de manera informatitzada haurá de presentar-los per a la seva
legalització mitjancant diligencia dins els 4 mesos següents a la finalització deis seu exercici económic.
d e

2.

3.

4.

CAPÍTOL CINQÜÉ: RÉGIM DISCIPLINAR)
Article 21
El régim disciplinan de l'entitat s'estén a conéixer i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de
conducta associativa.
La jurisdicció esportiva s'exercéix en tres ámbtts: el disciplinan esportiu, el disciplinan competitiu, i f electoral.
El régim disciplinan confereix ais órgans competents la possibilitat de conéixer, enjudiciar i, si escau, sancionar a
tots els socis i sócies de l'entitat, com també, ais esportistes i al personal técnic.

Article 22
L'exercici d e (a ^jotestat dtsctpítnarta correspotr:
a)
Ais jutges i jutgesses o els/les arbitres, peí que fa a la jurisdicció esportiva en l'ámbit disciplinan i
competitiu, durant el desenvolupament d'un joc, partit o competido de caire intern associatiu.
b)
A l'assemblea general, peí que fa a la jurisdicció esportiva en l'ámbit disciplinan i competitiu, com
també, respecte de les normes de conducta associativa.

Article 23
1.

2.

Contra els acords disciplinaris adoptats per l'assemblea general, es pot interposar recurs davant:
a)
El comité d'apellació de la federado esportiva catalana corresponent a l'esport principal de l'entitat, si
l'entitat practica esport federat i está afiliada, quan es tracti de sancions per infraccions contra la
«conducta esportiva, en el teamü maxkn d e 10 dies .hábils següents a Ja .notificado de J'acte .impugnat.
b)
El Tribunal Cátala de l'Esport, si l'entitat no practica esport federat i no está afiliada, quan es tracti de
sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini máxim de 10 dies hábils següents
a la notificado de l'acte impugnat.
c)
L'autoritat judicial, quan es tradi de sanció imposada per infracció de les normes de conduda
associativa, en eJ isimini d e 40 dies següents a la .notificado de l'acte .impugna!.
Per mitjá de reglament de régim interior, proposat peí president o presidenta i aprovat per l'assemblea
general, s'estableix un régim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d'aplicació i de
recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiáriament és d'aplicació el régim disciplinari previst en
el Text únic de la Llei de l'esport, aprovat peí Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol.

CAPÍTOL SISÉ: MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I LIQUIDACIÓ
Article 24
1.

2.

Per a adoptar els acords de modificado estatutaria, transformado, fusió, escissió i dissolució de l'entitat és
necessari que en l'assemblea general convocada a l'efecte corresponent hi siguin presents , almenys, la
meitat deis socis i sócies de pie dret. Si es produeix aquest quorum d'assisténcia, l'acord es pot prendre per
majoria simple deis assistents.
Si no es dona el quorum d'assisténcia previst en el punt anterior, en primera convocatoria, en segona
convocatoria es requereix, per adoptar l'acord la majoria deis 2/3 deis assistents.
Una vegada pres qualsevol deis acords de modificado estructural o pres l'acord de dissolució, s'han de
comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya a l'efecte de la seva inscripció, si
escau.

Article 25
Dissolta l'entitat, el romanent del seu patrimoni sodál, si n'hi ha, revertirá a la collectivitat, i a tal etede s'haurá de
comunicar aquesta dissolució a la Secretaria General de l'Esport, perqué acordi la destinació deis béns per al
foment i desenvolupament de les activitats físic esportives.
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