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ESTATUTS DE L’ENTITAT ESPORTIVA 

  REIAL CLUB NÀUTIC DE TARRAGONA 
Aprovats per assemblea general celebrada el 15 de febrer de 2017 

 

 

 

 

 
Adaptació a les previsions de la normativa esportiva vigent 

(Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei 
de l’esport i Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 

Catalunya) 
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CAPÍTOL PRIMER 

DENOMINACIÓ, OBJECTE I DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- 

L'entitat Reial Club Nàutic Tarragona va ser fundada pels senyors Antoni Escofet i 
Netto –com a primer president-, Pere Martí,  J. Ferrer i Mary, Joan Escandell,  
Albert Grau-Pille,  Eugeni i Josep Boada, Shirley Mac-Andrews, Josep Gruyer, 
Salvador Escofet i Enric Miret, que formaren la primera junta directiva i per tant, 
en són SOCIS FUNDADORS. 

És una entitat privada constituïda l'any 1878 que, formada per persones físiques, 
amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar,  té com a objectiu el foment, el 
desenvolupament i la pràctica continuada de l'activitat física i esportiva sense 
finalitat de lucre. 

Ocupa la Presidència d'Honor SM El Rei Don Juan Carlos I, des del 5 de 
desembre de 1991. 

La insígnia del Reial Club Nàutic Tarragona la constituirà un gallardet vermell 
amb creu blava, la mateixa de la matrícula marítima de Tarragona, retallada en 
forma de gallardet o botó de solapa, amb les inicials entrellaçades RCN. 

L'activitat esportiva principal de l'entitat és de caràcter federat. 

Article 2.- 

El domicili social s'estableix a l'edifici de la seva propietat a Tarragona, al Port 
Esportiu, sense número Edifici Reial Club Nàutic, CP 43004 i amb l’adreça de 
correu electrònic info@rcntarragona.com. 

En cas de variació es comunicarà al Registre d'entitats esportives de la 
Generalitat de Catalunya a l’efecte de la seva inscripció. 

Article 3.- 

L'entitat REIAL CLUB NÀUTIC TARRAGONA té com a principal modalitat 
esportiva el REM i s'afiliarà a la Federació Catalana de Rem. 

L'entitat REIAL CLUB NÀUTIC TARRAGONA inclou també les modalitats 
esportives de Vela, Motonàutica, Natació, Pesca esportiva, Vela per a persones 
amb Discapacitats i Pàdel, restant afiliada a les respectives federacions 
catalanes. 

D’altra banda, al REIAL CLUB NÀUTIC TARRAGONA es configura l’Escola 
d'Aprenents de Mariners. 
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La junta directiva podrà proposar la creació de noves seccions per a la pràctica 
d'altres modalitats esportives, que també es podran afiliar a les federacions 
esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurà de ser aprovada per 
l'assemblea general.  

En cas d’incorporar la pràctica de noves modalitats o disciplines esportives 
s’haurà de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de 
Catalunya a l’efecte de la seva inscripció. 

Article 4.- 

Sense perjudici que la seu social i l'àmbit principal d'actuació radiquin a 
Tarragona, les activitats físiques i esportives no queden subjectes a un àmbit 
territorial determinat. 

Article 5.- 

El funcionament de l'entitat esportiva es regeix per principis democràtics i 
representatius, i la sobirania plena resideix en l'assemblea general. 

L’entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l´esport, aprobat per Decret legislatiu 
1/2000 de 31 de juliol, així com per altres disposicions que la desenvolupen com 
el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya modificat 
pel Decret 55/2012, de 29 de maig,  i pel Decret 34/2010, de 9 de març del 
Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, així com 
supletòriament la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. També es regirà pels seus Estatuts; 
subsidiariament pel desenvolupament i pràctica dels esports federats, li seran 
d´aplicació les normes reguladores de la Federació Deportiva Catalana a la que 
estiguin adscrits. Cadascuna de les seccions respectarà les Normes de les seves  
corresponents Federacions Esportives. 

CAPÍTOL SEGON 

DE LES SÒCIES I SOCIS 

SECCIÓ PRIMERA.- De les sòcies i socis 

Article 6.- 

1.- Són socis o sòcies de ple dret d’aquesta entitat esportiva les persones 
físiques, majors de 18 anys que, havent sol·licitat l'admissió mitjançant el 
procediment estatutari, han estat acceptades per la Junta Directiva. 
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Qualsevol persona que utilitzi les instal·lacions del Club o assisteixi a 
activitats dirigides per personal del Club, haurà de ser soci del mateix o, 
habilitat, d´acord al contingut dels presents estatuts. 

2.-  L’expedient d’ingrés d’un soci o sòcia consistirà en: 

a) sol·licitud escrita d’admissió voluntària de la persona interessada, que 
haurà d’estar avalada per DOS SOCIS O SÒCIES mitjançant la seva 
signatura, presentada per escrit a la junta directiva, en el qual hauran de 
fer constar les seves dades personals.  

b) acord d’admissió o no de la junta directiva respecte del peticionari/a en 
la primera reunió que realitzi amb posterioritat a la seva sol·licitud. 

 
3.- Els socis i sòcies podran ser de les classes següents:  

3.1. Són sòcies de NÚMERO totes les persones majors d'edat que satisfacin la 
quota social establerta. 

 El soci o sòcia de NÚMERO que estigui al corrent del pagament i, 
accidentalment, s'absenti de Tarragona per un període mínim d’un any, 
podrà sol·licitar el reingrés sense abonament de la quota d'entrada, però 
perdrà el número d'ordre i, conseqüentment, l'antiguitat. 

 Els socis o sòcies de NÚMERO que per raó d'estudis s'absentin de 
Tarragona, podran donar-se de baixa temporalment sempre que abonin, 
com a mínim,cinc mensualitats a l’any. Aquestes persones conservaran el 
número d'ordre. 

3.2. Seran socis i sòciesd’ HONOR, aquelles persones -Sòcies o no del Club- 
que hagin prestat serveis particularment excepcionals, al Club. A proposta 
de la junta directiva, l'assemblea general aprovarà o desestimarà el 
nomenament. Se'ls imposarà la insígnia d'or del Club. El soci o la sòcia 
número u del Club tindrà aquesta distinció pel sol fet d’ocupar-lo. 

 Estaran exempts del pagament de la quota mensual. 

3.3. Seran socis i sòcies HONORÀRIES aquelles persones, siguin o no sòcies, 
que hagin prestat al Club algun servei que mereixi tal distinció, per acord 
de l'assemblea general a proposta de la junta directiva. Se'ls imposarà la 
insígnia de plata. 

 Estaran exempts del pagament de la quota mensual. 

3.4. Seran socis i sòcies de MÈRIT els socis i sòcies de número que s'hagin 
distingit en alguna activitat en benefici del Club, ja sigui en el camp 
intel·lectual, econòmic o esportiu. Se'ls imposarà la insígnia d'or o de plata, 
segons els mèrits contrets. 
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3.5. Seran socis i sòcies INFANTILS les persones menors de 14 anys que 
siguin fills o filles de socis o sòcies de número. Als socis i sòcies infantils, 
quan facin 10 anys d’edat, se’ls lliurarà un carnet on constarà la data de 
naixement i la seva fotografia. Per tenir accés al Club hauran d’estar 
sempre acompanyats del pare, mare o tutor, així com persona major de 
18 anys designada expressament per aquests.Pel que fa a la seva quota 
anual o mensual, hauran d’abonar-la com fixi l’assemblea general. A 
partir dels 14 anys podran passar, prèvia sol·licitud, a la condició de soci 
o sòcia juvenil. 

3.6. Seran socis i sòcies JUVENILS les persones majors de 14 anys i menors 
d´edat que siguin fills o filles de socis o sòcies de número. Pel que fa a la 
seva quota anual o mensual, hauran d’abonar-la com fixi l’assemblea 
general. A partir de la majoria d’edat passaran a la condició de soci o sòcia 
de número, quedant exemptes del pagament de la quota d’entrada 
establerta. 

3.7. Seran socis o sòcies ESPORTIVES les persones no fills de socis o sòcies 
menors d´edat que estiguin autoritzades per la junta directiva,  a proposta 
del delegat de la secció i que practiquin periòdicament l'esport en què 
estiguin enquadrats. Aquesta inscripció haurà de renovar-se cada any. 
Se'ls proveirà del carnet corresponent i podran ésser socis o sòcies de 
número en complir la majoria d’edat, a proposta del delegat de la secció, 
sempre que hagin demostrat destacada activitat esportiva en la secció en 
què foren inscrits; restaran exempts del pagament de la quota d'entrada, i 
hauran d'abonar la quota mensual establerta. 

3.8. Per acord de l’assemblea general es poden incorporar noves classes de 
soci o sòcia, tot regulant les condicions que han de complir les persones 
per adquirir aquesta categoria i els seus drets i deures. Aquest acord 
s’haurà de comunicar al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de 
Catalunya a l’efecte de la seva inscripció. 

4.- Les persones sòcies de ple dret -de NUMERO- tenen els drets següents: 

a) Participar amb veu i vot a l'assemblea general. 

b) Ser electores i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de 
l'Entitat d’acord amb aquests estatuts 

c) Participar i gaudir de les activitats esportives recreatives i culturals 
organitzades per l'Entitat. 

d) Impugnar els acords de l’assemblea general i de la junta directiva i 
proposar l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres 
d’aquest òrgan de govern. 
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e)    Fer ús dels drets que els presents estatuts recullen, els que atribueix 
la legislació i dels reglaments que el desarrollen. 

 

5.-Són obligacions de les persones sòciesde NÚMERO: 

a) Abonar les quotes d'entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra 
que estableixin els òrgans de representació o de govern, competents 
per a la seva classe de  soci o sòcia. 

b) Complir els estatuts de l'Entitat, els reglament 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 de l'entitat, tant esportives 
com de participació en els òrgans directius, consultius, o de govern, 
quan escaigui. 

c) Facilitar un domicili i una adreça de correu electrònic per al lliurament 
de les comunicacions de l'Entitat i notificar els canvis d'aquestes 
adreces, en les que les notificacions s´entendran hàbils per qualsevol 
comunicació. 

 
6.-La condició de soci o sòcia es perd: 

a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la junta 
directiva. 

b) Per acord de la junta directiva basat en faltes de caràcter molt greu, 
amb audiència prèvia a l'interessat i la corresponent incoació de 
l'expedient disciplinari. 

c) Pel no pagament de DOS de les quotes establertes pels òrgans de 
govern competents, previ acord de la junta directiva. 

7.- En cas d'incompliment de les seves obligacions el soci o sòcia podrà, amb 
caràcter temporal, veure suspesa la seva condició de persona associada, 
la qual cosa caldrà que sigui comunicada fefaentment a l'interessat, amb 
especificació dels recursos contra aquesta decisió.  

 La condició de soci/a serà recuperada quan quedin restablertes les 
obligacions incomplertes, tràmit pel qual s´estarà al protocol disciplinari. 

8.- Les embarcacions particulars inscrites al Club tindran dret a enarborar el 
gallardet, i hauran d’ostentar-lo sempre que concorrin a regates, creuers 
o excursions fora de la jurisdicció marítima de Tarragona. 
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9.- Els socis i les sòcies seran responsables delesavaries i desperfectesque 
ocasionin al material i als efectes del Club. Per inquirir sobre les 
responsabilitats en què hagin incorregut les persones causants d'avaries, 
desperfectes o demèrits en el material de les seccions, de l’edifici o dels 
béns del Club, la junta directiva constituïda en COMISSIÓ D'AVARIES, 
obrirà una informació aclaridora del fet, i escoltarà el responsable de la 
infracció; avaluarà l'import de la reparació i en determinarà la 
responsabilitat i, alhora, imposarà al causant la sanció corresponent. La 
junta directiva podrà usar tots els mitjans legals que estimi necessaris per 
obtenir de la persona causant d'avaries i desperfectes, l'import de la 
liquidació acordada per la comissió d'avaries. 

10.- El soci o la sòcia que hagi comès alguna de les infraccions previstes en 
aquest estatuts, podrà ser sancionat/ada, prèvia incoació d'expedient 
disciplinari: 

a) Al pagament de la totalitat dels danys causats. 

b) Ésser amonestat privadament. 

c) Suspensió dels seus drets de soci o sòcia durant un temps 
determinat, segons estableixi el reglament de règim intern del Club. 

d) Expulsió del Club. 

11.- El soci o sòcia propietari/a d'una embarcació inscrita al Club, resta obligat 
a satisfer la quota d'amarrar que fixi la junta directiva, aprovada per 
l'assemblea general. 

12.- La junta directiva podrà disposar que siguin retirades del local social i dels 
amarradors, les embarcacions de propietat particular que, pel seu mal 
estat, es considerin inservibles i les que no reuneixin els requisits mínims 
de bona conservació i/o seguretat. 

13.- L'entitat no assumeix cap responsabilitat pels danys o avaries que puguin 
ésser causats per terceres persones, a la propietat particular dels socis i 
sòcies. 

14.- L'entitat donarà suport ens els termes procedents, les reclamacions que 
algun soci o sòcia formuli per avaries causades en el seu material per un 
tercer, sense perjudici del que s'ha establert en el punt anterior. 

15.- Queda restringiten el decurs de les Assemblees tractar assumptes no 
vinculats o inconnexos amb les activitats i objectius propis del Reial Club 
Nàutic de Tarragona, regulats en el present règim estatutari. 
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SECCIÓ SEGONA.- Dels familiars de les sòcies i 
socis 

Article 7.- 

Gaudiran de la condició de familiar de soci o sòcia a efectes d’obtenir beneficis 
respecte a la quota d’entrada al Club, el cònjugeo parella de fet, els fills, els 
germans i els pares d’ambdós cònjuges o membres de la parella de fet. Els 
representants del Club queden facultats per tal de requerir l´acreditació de la 
condició de familiar, ja sigui mitjançant el llibre de família o, en el cas que 
correspongui, amb un certificat d’empadronament i domicili fiscal o amb la 
inscripció al registre municipal de parelles estables. 

 

SECCIÓ TERCERA.- De les relacions de 
reciprocitat amb els altres clubs 

Article 8.- 

A fi de facilitar les majors comoditats als socis i sòcies en un pla de reciprocitat 
ambaltres clubs nàutics, la direcció posarà el màxim interès a incrementar els 
convenis de reciprocitat amb altres clubs. 

 

Als anteriors efectes, serà indispensable que el soci o la sòcia visitant presenti a 
la secretaria del club visitat el seu carnet i l'últim rebut abonat en el club de 
procedència, quan l'estada sigui inferior a NORANTA DIES.  

Si l'estada del soci o sòcia visitant a la població del club visitat excedeix 
deNORANTA DIES, haurà de sol·licitar l'alta com a soci o sòcia de número. Per a 
aquestes altes se seguiran, en pla de reciprocitat, les normes següents: 

a) Sense abonament de la quota d'entrada quan ambdós clubs tinguin 
establerta la mateixa quantitat, o quan la del club de procedència sigui 
superior a la que té establerta el club visitat. 

b) Abonament de la diferència quan la quota d'entrada del club de 
destinació sigui superior al de procedència. 

c) Les quotes d'entrada que es prendran com a base seran les que 
estiguin vigents en els clubs respectius en el moment de produir-se 
la recepció del soci o sòcia. Els clubs amb, els quals està establerta 
la reciprocitat de socis i sòcies, es comunicaran mútuament les 
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quotes d'entrada i mensuals en el moment que convingui, i les 
modificacions que posteriorment es produeixin en llur quantia. 

d)  Per aplicar la reciprocitat és preceptiu presentar una certificació 
expedida pel club de procedència, en la qual consti la data d’ingrés 
al club, les  quotes mensuals i la quota d’entrada, si escau. 

 

 

CAPÍTOL TERCER 

ÒRGANS DE GOVERN, DE REPRESENTACIÓ I 
D’ADMINISTRACIÓ 

Article 9.- 

Els òrgans de govern, gestió, administració i representació són: 

  a) L'assemblea general. 

  b) La junta directiva. 

Article 10.- 

1.- L'assemblea general és l'òrgan superior de govern del club esportiu, i els 
seus acords són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la junta 
directiva. 

2.- Integren l’assemblea general tots els socis i sòcies de número que no 
tinguin suspesa la condició de soci o sòcia en el moment de la 
convocatòria. 

3.- L’assemblea general té competència especial en les matèries següents: 

a) Aprovar, si escau, la gestió de l'òrgan de govern, el pressupost i els 
comptes anuals. 

b) Elegir i separar els membres de l'òrgan de govern. 

c) Modificar els estatuts. 

d) Acordar la forma i l'import de les contribucions al finançament de 
l'associació o al pagament de les seves despeses. 

e) Acordar la transformació, la fusió, l'escissió o la dissolució de 
l'associació. 
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f) Acordar l'ingrés i la baixa en federacions o confederacions. 

g) Sol·licitar la declaració d'utilitat pública. 

h) Aprovar el reglament de règim intern i les seves modificacions. 

i) Resoldre sobre les qüestions que no estiguin expressament atribuïdes 
a cap altre òrgan de l'associació. 

4.- L’assemblea general pot ser ordinària o extraordinària. 

5.- L’assemblea general ordinària s’ha de reunir, com a mínim, un cop l’any 
dins els 6 mesosposteriors a la finalització de l´exercici, per aprovar, si 
escau, les matèries citades en l´apartat a) del punt 3 d´aquest article. 

6.- L’assemblea general s’ha de reunir amb caràcter extraordinari en els casos 
següents: 

a) Si l'òrgan de govern ho considera convenient. 

b) Si ho sol·licita un 10% dels associats o, si així ho estableixen els 
estatuts, un percentatge inferior d'aquests. En cas de reunió a instàncies 
dels associats, s'ha de fer en el termini de trenta dies a comptar de la 
sol·licitud, si els estatuts no en fixen un de més breu. 

 

Article 11.- 

1.- L’assemblea és convocada per acord de la junta directiva mitjançant una 
convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la 
data i l’hora de la reunió. 

2.- La convocatòria s´ha de comunicar quinze dies naturals abans de la data 
de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili de 
cada soci i sòcia de número que integren l’assemblea; no obstant, es 
podrà acordar que qualsevol tipus de comunicació o notificació sigui per 
via telemàtica o electrònica. 

3.-  Les reunions de l’assemblea general les presideix el president o 
presidenta de l’entitat. Si no hi és, l’ha de substituir, successivament, el 
vicepresident o vicepresidenta, per ordre de grau, o, en el seu defecte, el 
o la membre de més edat de la junta. Hi ha d’actuar com a secretari/ària 
qui ocupi el mateix càrrec a la junta directiva. 

L’assemblea general serà presidida per una mesa integrada pel 
president o presidenta i la resta de components de la junta directiva. 
Actuarà com a secretari o secretària qui ho sigui de l’entitat. 
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4.- El secretari o secretària redacta l’acta de cada reunió, que ha de signar 
conjuntament amb el president o presidenta, amb un extracte de les 
deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les 
votacions i la llista de les persones assistents. 

5.- Al finalitzar cada assemblea general es procedirà a la lectura de l’acta a 
fi que s’aprovi o s’esmeni, en cas d´impossibilitat d´aprovació i amb 
carácter subsidiari, es procedirà a la designació de dos socis o sòcies 
entre els assistents que, en representació de la resta, aprovaran el 
contingut de l’Acta i la signaran amb el president o presidenta i el 
secretari o secretària.en un màxim de 30 dies. 

6.- Cinc dies naturals abans de la celebració de la reunió, tota la 
documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social de 
l’entitat. 

Article 12.- 

1.- L’assemblea general estarà vàlidament constituïda en primera 
convocatòria quan hi concorrin la majoria dels seus membres, i en 
segona convocatòria sigui quin sigui el nombre de persones assistents. 
Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer 30 minuts. 

2.- El 10% dels socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea poden 
sol·licitar a la junta directiva la inclusió en l’ordre del dia d’un o més 
assumptes a tractar. En el cas que s’hagi convocat l’assemblea, poden 
fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la 
convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir 

3.-  L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos 
en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o 
que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea 
general. 

 

Article 13.- 

1.- Els socis i sòcies de ple dret integrants de l’assemblea han d’acreditar-se 
mitjançant el carnet acreditatiu de soci, o un document públic 
d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió convocada i 
correspon un vot a cada membre. 

2.- Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis i sòcies 
presents, llevat d’aquelles qüestions per a les quals aquests estatuts 
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estableixen una majoria qualificada, o aquelles majories que 
expressament determini la legislació aplicable. 

 

 

Article 14.- 

1.-  La junta directiva és l’òrgan de govern, gestió iadministracióde l’entitat 
que té la funció de promoure, dirigir i executar les activitats esportives i 
les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar el 
funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea general. 

2.- La junta directiva està formada per un nombre mínim de 3 membres. 

3.- Els càrrecs de la junta directiva són el de president o presidenta, el de 
secretari o secretària i el de tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans 
citats a la junta hi poden haver un, una o més vicepresident o 
vicepresidenta, vicesecretari o vicesecretària, comptador o comptadora,  
comodor o comodora,  bibliotecari o bibliotecària, delegat o delegada de 
material i manteniment i els delegats o delegades de seccions, així com els 
vocals que calguin. Tots els membres de junta directiva hauran de reunir 
com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil, tenir un any 
d’antiguitat a l’entitat i no tenir suspesa la condició de soci o sòcia al 
moment de la convocatòria. 

Cadascuna de les persones membres de la junta directiva ha d’ocupar un 
únic càrrec d’aquest òrgan de govern. 

4.- L’adscripció dels càrrecs de junta directiva s’ha de fer entre les sòcies i 
socis que la integren, segons decisió del president/a. 

5.- Els i les membres de la junta directiva tenen un mandat de 4 anys. Tots els 
càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions 
són totals. 

6.- A cada persona membre de la junta directiva li és d’aplicació l’estatut del 
directiu previst a la normativa esportiva d’aplicació vigent, per tant 
exerciran el càrrec de manera gratuïta. 
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Article 15.- 

1.- El president o presidenta té la representació legal de l’entitat i en 
presideix els òrgans de l’entitat. 

2.- El vicepresident o vicepresidenta o els vicepresidents o vicepresidentes 
substituiran al president o presidenta, per ordre de grau, en cas 
d’absència, vacant o malaltia. 

3.- El secretari o secretària ha d’encarregar-se de l’arxiu de la 
documentació, de redactar els documents que afectin la marxa 
administrativa de l’entitat i portar el llibre de registre de socis i sòcies i el 
llibre d’actes i emetre certificats d´actes d´assemblea juntament amb la 
signatura del President. 

4.- El vicesecretari o vicesecretària substituirà el secretari o secretària en la 
seva absència i serà el cap de personal. 

5.- El tresorer o tresorera és la persona dipositària de l’entitat, li correspon 
signar els rebuts, autoritzar els pagaments i portar els llibres de 
comptabilitat, sens perjudici de les competències que puguin 
correspondre al president o presidenta i al secretari o secretària de 
l’entitat. 

6.- El comptador o comptadora substituirà al tresorer o tresorera i junts 
prepararan els balanços anuals i els pressupostos. 

7.- Els delegats o delegades de material i manteniment tindran cura de la 
conservació de l’edifici social, dependències i efectes; proposaran a la 
directiva les obres de reparacions que calgui efectuar. En finalitzar 
l’exercici faran un inventari-balanç dels bens que pertanyen a l’entitat. 

8.- El bibliotecari o bibliotecària tindrà cura de la conservació i el foment de 
la biblioteca; s’encarregarà de la formació de catàlegs i índexs per 
facilitar-ne el servei. 

9.- El comodor o comodora ostentarà les funcions de coordinaciódels 
amarres per les embarcacions i les palanques del club. També té la 
facultat, en casos concrets, de decidir sobre la possibilitat de celebrar 
activitats esportives. 

10.- Els delegats o delegades de les seccions tindran les facultats que els 
siguin delegades per la directiva, i tindran cura de portar a terme els 
acords que afectin les seves respectives seccions. Seran auxiliats en les 
seves funcions per una comissió, els membres de la qual se sotmetran a 
l’aprovació de la directiva.  
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Article 16.- 

1.- La junta directiva ha de ser convocada pel president o presidenta, amb 
una antelació mínima de 2 diesnaturals al previst per a la reunió i, com a 
mínim, s’ha de realitzar una reunió per trimestre. Restarà vàlidament 
constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la 
componen. 

2.- Els acords de la junta directiva s’han d’adoptar per majoria simple de les 
persones membres presents. En cas d’empat el vot de qui presideix és 
diriment. Qualsevol membre de la junta directiva pot exigir que quedi 
reflectit a l’acta el vot en contra que pugui emetre contra un acord i la 
seva explicació de vot, de forma succinta. 

3.- Correspon al secretari o secretària estendre acta de les reunions de la 
junta directiva. 

4.- És competència de la junta directiva, de manera especial: 

 a) L’admissió, suspensió o pèrdua de la qualitat de soci o sòcia. 

 b) La convocatòria de les assemblees. 

 c) Posar a disposició dels membres la documentació requerida amb 
caràcter previ a l’assemblea general de l’informe o la memòria sobre les 
activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici amb el balanç i el 
compte de resultats, i el pressupost i la programació per a l’exercici 
següent,  

 d)  La incoació,  instrucció i resolució dels expedients disciplinaris. 

 

Article 17.- 

1.- Les persones que han de compondre la junta directiva han de ser 
elegides per majoria de vots mitjançant sufragi lliure, presencial, directe, 
igual i secret, i són responsables de la seva actuació davant l’assemblea 
general.Nomès mitjançant document de delegació, acreditant DNI del 
poderdant i signatura original en el document, facultarán a l´apoderat per 
la delegació del vot. 

2.- Són electors i elegibles les persones que siguin sòcies de número, 
d’acord amb el que preveu l’article 10.2 i que acreditin un any mínim 
d’antiguitat com a soci o sòcia de número de l’entitat. 
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CAPÍTOL QUART 

 

PROCEDIMENT ELECTORAL 

Article 18.- 

El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents: 

1.1.- Convocatòria de les eleccions, constitució de la junta lectoral i 
aprovació del cens electoral. 

 1.2.- Presentació i proclamació de candidatures. 

 1.3.- Realització de l’elecció, l’escrutini i la proclamació dels 
guanyadors. 

 

Article 19.- 

1.- La convocatòria d’eleccions correspon a la junta directiva. L’acte de les 
votacions pot fer-se coincidir amb una assemblea general o bé realitzar-
se de forma independent. 

 Aquesta convocatòria es durà a terme per acord de la junta directiva, tot 
tenint present que en aquest s’ha d’incloure el següent: 

a) Nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector/a 
i candidat/a. 

b) Determinar el dia en que es realitzarà l’acte públic per a la designació 
per sorteig dels membres de la junta electoral. 

c) Fixar el termini d’exposició pública per a les persones associades del 
cens electoral, una vegada constituïda la junta electoral, per tal que 
es puguin formular les reclamacions als efectes d’esmena dins del 
termini establert. 

d) Terminis establerts per la presentació de candidatures. 
e) Aprovar el calendari electoral fixant el dia de celebració de 

l’assemblea general en el transcurs de la qual es procedirà a l’acte de 
les votacions per l’elecció de la junta directiva, o la data en que 
tindran lloc les votacions de forma independent, horaris d’obertura i 
tancament del col·legi electoral i forma d’acreditació dels electors/es. 
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2.- 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 45. 

3.- La convocatòria d'eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se 
en els darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l'antelació necessària 
perquè es faci abans que es clogui el mandat. 

4.- La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions mitjançant 
l'anunci en un diari d'àmplia difusió a la localitat del domicili de l'Entitat, o 
per tramesa directa als socis i sòcies  i, en tot cas, s'ha de fer pública al 
tauler d'anuncis de l'Entitat. Igualment, s'ha de comunicar a la Federació 
Catalana de l'activitat esportiva principal de l'Entitat. 

 

Article 20.- 

1.- La junta electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat 
jurisdiccional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per 3 
membres designats per sorteig entre socis i sòcies de ple dret en l’acte 
públic determinat en la convocatòria de les eleccions, un dels qual en 
serà el president o presidenta i un altre secretari o secretària. Es 
nomenaran també suplents en nombre de 3. 

2.- En el termini que fixi la junta directiva en la convocatòria d’eleccions, els i 
les components de la junta electoral han de prendre possessió del càrrec, 
constituir-la formalment, i elegir-ne el president o presidenta. 

3.- Correspon a la junta electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant 
el procés, l'admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir 
incidents i, en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin 
els socis o sòcies i els candidats i candidates, així com publicar i comunicar 
els resultats. 

4.- Les reclamacions davant la junta electoral s'han de fer en un termini màxim 
de tres dies hàbils, després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. 
La resolució de la junta, que serà executiva, s'ha de dictar en els tres dies 
hàbils següents. 

5.- Les seves resolucions es poden recorrer mitjançant els recursos que 
disposa a l´efecte la normativa reguladora de la jurisdicció esportiva. 
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Article 21.- 

1.-  Les candidatures han d'incloure el nom de les persones candidates, 
encapçalades per  la candidata a president o presidenta. 

2.- Si es presenta, o fos vàlida només una única candidatura, la Junta 
Electoral procedirà directament a la proclamació de les persones que la 
componen com a elegides per la junta directiva.  

3.- Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades, 
la junta electoral ho ha de comunicar a la junta directiva o a la comissió 
gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim 
de tres mesos. 

 

Article 22.- 

La realització de les eleccions s'ha de dur a terme 20 dies hàbils després de la 
proclamació de candidatures. 

Article 23.- 

L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora s'ha de comunicar mitjançant 
certificació en els 3 dies hàbils següents, a la junta i al registre d'entitats 
esportives i a les federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l'entitat. 

Article 24.- 

Les persones integrants de la candidatura elegida hauran de prendre possessió 
en els 5 dies hàbils, següents a la seva elecció. 

Article 25.- 

El cessament de les persones que componen la junta directiva es produeix, si 
és el cas, per les causes següents: 

a) Acabament del mandat natural per al qual es va elegir. 
b) Pèrdua de la condició de soci o sòcia de ple dret de l’entitat. 
c) Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l’exercici del 

càrrec. 
d) Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec 

dels òrgans de govern o representació de l’entitat. 
e) Aprovació d’un vot de censura. 
f) Per dimissió de l’interessat o interessada formalitzada per escrit 
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Article 26.- 

La suspensió del mandat de les persones que componen la junta directiva es 
produeix per les causes següents: 

a) Sol·licitud de l’interessat o interessada quan hi concorrin 
circumstàncies que ho justifiquin i ho aprovi la junta. 

b) Suspensió de la condició de soci o sòcia. 
c) Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a una persona 

que en sigui component, si així ho acorda la junta directiva. 
d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària. 

 

Article 27.- 

En cas de suspensió, dimissió, renúncia o cessament del president o presidenta, 
ha d'exercir les seves funcions el vicepresident o vicepresidenta per ordre de 
grau. En cas d'absència d'aquests, els haurà de substituir el membre de la junta 
amb més antiguitat com a soci. 

 

Article 28.- 

En cas d'existir vacants a la junta directiva perquè no s'ha proveït la totalitat dels 
càrrecs o pel cessament o suspensió d'alguna de les persones que la integren,  
sempre que no afecti el càrrec de president o presidenta, la provisió transitòria de 
vacants que ha de recaure sempre sobre socis o sòcies que tinguin la 
consideració d'elegibles per al càrrec a proveir, i només pel temps que resti de 
mandat al càrrec, es delega a la junta directiva i la decisió haurà de ser ratificada 
en la propera assemblea general. 

No obstant el previst en l’article 25 i en la primera part d’aquest article, si la 
dimissió, renúncia o cessament de les persones que componen  la junta directiva 
es produeix en forma simultània i generalitzada, cal constituir una comissió 
gestora quan es doni un dels supòsits següents: 

a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de la 
Junta Directiva, incloent-hi la del president. 

b) Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però 
no al president. 

c) En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per 
un nombre de membres inferior a tres persones. 
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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 tres 
mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs. 

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

 

CAPÍTOL CINQUÉ 

REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA 

Article 29.- 

1.-  Per sol·licitar un vot de censura contra el president o presidenta de 
l’entitat o contra la totalitat de la junta o qualsevol dels seus membres, ho 
ha de sol·licitar per escrit motivat la majoria dels membres de la junta o, 
com a mínim el 15% dels membres de ple dret de l’assemblea general. 

2.- La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis i 
sòcies de ple dret de manera que permeti la seva identificació, davant la 
junta directiva. Aquest òrgan, a través del secretari o secretària ha de 
lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la petició. 

 En els deu dies següents a la presentació de la sol·licitud es constituirà 
una mesa de cinc persones formada per: dos membres de la Junta 
Directiva designats per aquesta, els dos primers Socis signants de la 
sol·licitud i un delegat o delegada de la Federació Catalana corresponent a 
l'esport principal de l'entitat, que en serà el president o presidenta. 

3.- Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la junta 
directiva, si aquesta és correcta, aquest òrgan convocarà una assemblea 
general, d’acord amb el previst en aquests estatuts, a l’únic efecte de 
debatre i votar el vot de censura presentat. 

 Aquesta assemblea s’haurà de celebrar en un termini no inferior a deu  
ni superior a vint dies hàbils a comptar ençà el dia següent de la 
convocatoria. 
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4.- Per tal que l’assemblea general convocada a l’únic efecte de debatre i 
votar el vot de censura sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà 
d’haver una assistència del25% segons els actuals estatuts del socis i 
sòcies de ple dret. 

5.- El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis i 
sòcies assistents a l’assemblea. 

6.- Un cop acordat el vot de censura, el president o presidenta, la totalitat de 
la junta directiva o les persones membres a qui afecti cessaran 
automàticament i s’aplicarà el règim de provisió transitòria de vacants 
corresponent, segons els supòsits previstos en els articles 27 i 28. 

 

CAPÍTOL SISÉ 

RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL 

Article 30.- (Règim econòmic) 

1.- El patrimoni fundacional de l'entitat resta integrat per les aportacions 
inicials dels socis fundadors. Igualment, s'incorporen al patrimoni 
fundacional l'edifici social i tots els béns mobles.  

2.- L'entitat es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi, d’acord amb 
els principis de les entitats no lucratives. amb les limitacions legals que 
corresponguin. L'objectiu principal del destí dels béns de què es disposa 
és el foment i la pràctica de les activitats esportives de l'entitat i les 
possibles rendes s'hauran d'aplicar a la conservació i al desenvolupament 
dels seus objectius socials, sense que en cap moment puguin repartir-se 
beneficis entre els associats i directius. 

 

3.- Els recursos econòmics de l’entitat es nodreixen de: 

 a) Les quotes que fixa l’assemblea general pels seus socis i sòcies. 

 b) Les subvencionsoficials o les esponsoritzacions particulars. 

 c) Les donacions,les herències o els llegats. 

 d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que es 
puguin obtenir. 

4.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de 
desembre. 
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5.- En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de 
crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures dels president/a, el 
tresorer/a i el secretari/a. 

6.- Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les 
quals ha de ser la del tresorer/a o bé la del president/a. 

7.- La junta directiva té les facultats de disposició econòmica de l'entitat amb 
el límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una 
variació màxima d'un 20%. En cas que calgui superar aquesta quantia 
s'estableix com a preceptiva la convocatòria d'una assemblea general per 
autoritzar el pressupost complementari. 

8.- L'assemblea general només pot autoritzar a la junta directiva l'adquisició, el 
gravamen i l'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. Per excedir aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada 
per les 2/3 parts dels assistents a l'assemblea. No es pot autoritzar 
l'emissió de títols de deute que estiguin garantits per parts alíquotes 
patrimonials a favor dels socis de l'entitat. 

9.- L'emissió de títols transmissibles representatius de deute o l'alienació o el 
gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi el 20% del 
pressupost d'ingressos aprovats per a l'exercici, s'han de tractar en 
assemblea general i han de ser aprovats per les 2/3 parts dels assistents. 

10.- El producte obtingut de l'alienació d’instal·lacions esportives i dels terrenys 
en què es trobin, s’haurà d'invertir íntegrament en l'adquisició i la millora de 
béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l'entitat. 

11.- El Reial Club Nàutic disposa d´instal-lacions, entre d´altres Serveis de Bar i 
Restaurant, per a la comoditat dels Socis i com a benefici social, i en pot 
tenir l'explotació directa, procedir al seu arrendament o a qualsevol altra 
forma d'explotació. El règim que es concerti caldrà que sigui aprovat per la 
junta directiva, la qual en donarà compte a l'assemblea general en la 
primera reunió que celebri. 

12.- Les seccions del Reial Club Nàutic tindran els seus reglaments Interns, en 
el quals es farà constar el desenvolupament i l'organització de les activitats 
referents a la seva missió específica; aquests reglaments caldrà que siguin 
sotmesos a l'aprovació de l'assemblea general extraordinària, convocada 
per aquest fi. 

13.- El Reial Club Nàutic podrà rebre lliurement donacions que no excedeixin 
de la quantitat del 20% del pressupost anual.  
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Article 31.- (Règim documental) 

1.-  Integren el règim documental i comptable: 

 a) El llibre d’actes 

 b) El llibre de registre de socis i sòcies 

 c) Els llibres de comptabilitat: diari, inventari i comptes anuals. 

   

2.- Quan l’entitat no estigui obligada a presentar la declaració de l’impost de 
societats, es podrà prescindir dels llibres de comptabilitat citats en el 
punt anterior, però s’haurà de portar un llibre de caixa en què es detallin 
els ingressos i les despeses. 

3.- El llibre d’actes i els llibres de comptabilitat, o en el seu defecte, el llibre 
de caixa, han d’estar degudament enquadernats i foliats i abans 
d’utilitzar-los hauran d’estar legalitzats pel Registre d’entitats esportives, 
mitjançant diligència. 

4.- Quan l’entitat redacti les actes o porti els llibres de manera 
informatitzada haurà de presentar-los per a la seva legalització 
mitjançant diligència dins els 4 mesos següents a la finalització del seu 
exercici econòmic. 

 

CAPÍTOL SETÉ 

RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 32.- 

El règim disciplinari de l’entitat s’estén a conèixer les infraccions de les regles 
del joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes de conducta 
associativa i decidir respecte de la jurisdicció esportiva i de les normes de 
conducta associativa. 

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari esportiu, el 
disciplinari competitiu, i l’electoral. La potestat disciplinària confereix als seus 
titulars la possibilitat de advertir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i 
directiva. 
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El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, 
enjudiciar i, si escau, sancionar a tots els socis i sòcies de l’entitat, com també, 
als esportistes i al personal tècnic. 

Article 33.- 

L’exercici de la potestat disciplinària correspon: 

a) Als jutges i jutgesses o els/les àrbitres, pel que fa a la jurisdicció 
esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu, durant el 
desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern 
associatiu. 

b) A la junta directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit 
disciplinari i competitiu, com també respecte de les normes de 
conducta associativa i estatutària 

Article 34.- 

1.-  Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva, es pot 
interposar recurs davant: 

 a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana 
corresponent a l’esport principal de l’entitat, quan es tracti de sancions 
per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 
dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat. Les seves 
decisions són inapelables. 

b)  L’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció 
de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents 
a la notificació de l’acte impugnat. 

2.- Per mitjà de reglament de règim interior, proposat per la junta directiva i 
aprovat per l'assemblea general, s'estableix un règim tipificat de sancions, 
així com els procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de 
conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament, és d'aplicació el règim 
disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret 
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol. 

CAPÍTOL VUITÉ 

MODIFICACIONS ESTRUCTURALS I LIQUIDACIÓ 

Article 35.- 

1.-  Per adoptar els acords de modificació estatutària, transformació, fusió, 
escissió i dissolució de l’entitat és necessari que en l’assemblea general 
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convocada a l’efecte corresponent hi siguin presents, almenys, la meitat 
dels socis i sòcies de ple dret. Si es produeix aquest quòrum 
d’assistència, l’acord es pot prendre per majoria simple dels assistents. 

 Si no es dóna el quòrum d’assistència previst en el punt anterior, en 
primera convocatòria, en segona convocatòria es requereix, per adoptar 
l’acord, la majoria dels 2/3 dels assistents. 

2.- Una vegada pres qualsevol dels acords de modificació 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 36.- 

Dissolta l’entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a 
lacol·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la 
Secretaria General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al 
foment i desenvolupament de les activitats fisicoesportives. 

Dissolta l'entitat, s'atendrà en primer lloc i fins allí on arribin els seus béns a la 
cancel·lació de totes les obligacions pendents. El romanent del seu patrimoni es 
destinarà a l'entitat o club esportiu que en sigui continuador, en la forma que 
pugui acordar l'assemblea general extraordinària. Si no hi hagués entitat 
continuadora, l'assemblea designarà la cessió a l'Ajuntament de Tarragona, per a 
què ho destini al foment i desenvolupament de les activitats nàutiques. 

 

Article 37.- 

Queden derogats els anteriors Estatuts i disposicions complementàries vigents 
fins avui. 

Tarragona a quinze de febrer de dos mil disset. 

 

EL PRESIDENT      LA SECRETÀRIA 
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