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Article Preliminar - Tractament del gènere en les denominacions referides a 

persones 

En aquests estatuts s'entén que les denominacions en gènere masculí referides a 

persones inclouen totes les identitats de gènere, llevat que del context se'n dedueixi el 

contrari. 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL 

Article 1 – Denominació i objecte 

1.1 EI CLUB TENNIS VILANOVA és una entitat privada constituïda en data Febrer del 

1966, formada per persones físiques amb personalitat jurídica pròpia i capacitat d'obrar, 

que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica continuada de 

l'activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. 

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

Article 2 – Adreça i àmbit territorial 

2.1 El domicili social de l’entitat s'estableix a VILANOVA I LA GELTRÚ (codi postal 

08800), carrer Cardenal núm. 2 (Urb. Aragai), i el seu número de telèfon és 938155434. 

En cas de variació és comunicarà al Registre d'entitats esportives de la Secretaria 

General de l'Esport. 

2.2 Sens perjudici que la seu social i l'àmbit principal d'actuació radiquin a 

VILANOVA I LA GELTRÚ, les activitats físiques i esportives del club no queden subjectes a 

un àmbit territorial determinat. 

Article 3 - Activitats i seccions 

3.1 EI CLUB TENNIS VILANOVA té com a principal modalitat esportiva la de TENNIS i 

està afiliada a la Federació Catalana de TENNIS. 

3.2 Inclou també la modalitat esportiva de pàdel, que està afiliada a la Federació 

Catalana de Pàdel. A més, el club disposa d'altres activitats com la natació, frontennis i 

fitness. 

3.3 La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica 

d'altres modalitat esportives. 

En el supòsit que es practiquin amb caràcter federat, l'entitat haurà d'afiliar-se a 

les federacions esportives catalanes corresponents. Tal decisió serà ratificada per 

l'Assemblea General de l’entitat i comunicada al Registre d'entitats esportives. 

Article 4 - Àmbit legislatiu 

4.1 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 Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el 

Text únic de la Llei de l’esport i el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats 

esportives de Catalunya, modificat pel Decret 55/2012, de 29 de maig. També es regeix 

pels seus estatuts i reglaments interns aprovats per l'Assemblea General. 
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Subsidiàriament són d'aplicació les normes reguladores de la federació catalana a la qual 

està afiliada per la modalitat principal. En cas que en el futur noves lleis de qualsevol 

rang substitueixin o complementin les esmentades, seran aquestes a les que se sotmetrà 

el club. 

CAPÍTOL II: SOCIS I ALTRES TIPUS DE VINCULACIONS AMB EL CLUB 

Article 5 – Títols socials 

5.1 El fons social del club està composat per títols socials que s’emeten a favor de 

cada soci titular (tipologia definida a l’Article 6) admès per la Junta Directiva un cop 

adquirit completament el títol social i, per tant, acreditada la seva possessió i propietat. 

El nombre de títols socials a emetre serà il·limitat. No obstant, l’Assemblea General a 

proposta de la Junta Directiva podrà aprovar amb una majoria mínima favorable de 2/3 

dels socis amb dret a vot assistents un nombre màxim de títols socials a emetre si, per 

raons d’aforament o de capacitat de les instal·lacions, l’Assemblea General aprova la 

suspensió de l’admissió de nous socis. 

5.2 Un títol social no pot ser propietat d’una persona que no sigui soci de l’entitat. 

La possessió d’un títol social és obligada per tenir la condició de soci titular i cada soci 

titular només pot posseir un títol social. En tot moment, cada títol social ha de tenir 

associada una quota social periòdica de soci titular al corrent de pagament. 

5.3 Tots els títols socials són nominals (porten el nom del soci titular que l’ha 

adquirit), no meriten ni interessos ni dividends i, amb independència del seu cost (que 

fixa l’Assemblea General), atorguen als seus posseïdors els mateixos drets i deures, tal 

com s’estableix en els Articles 6, 10 i 11. En cada títol social ha de constar 

explícitament el seu preu d’adquisició, el qual és aprovat per l’Assemblea General a 

proposta de la Junta Directiva. 

5.4 El títol social es pot adquirir al comptat (aplica a socis titulars) o en els 

terminis i les quantitats periòdiques que aprovi l’Assemblea General a proposta de la 

Junta Directiva (aplica a socis aspirants, tipologia definida a l’Article 6). 

5.5 Els socis familiars (tipologia definida a l’Article 6) poden comprar el títol social 

amb un descompte del 70% sobre el seu preu de compra establert sempre i quan puguin 

demostrar que consten registrats com a socis als llibres del club durant un mínim de 5 

anys complerts i consecutius. Els socis familiars fills poden optar a adquirir el títol social 

abans dels 31 anys, edat a partir de la qual ja serà obligatori comprar-lo. En qualsevol 

cas i un cop iniciat el procés d’adquisició del títol social, aquests socis familiars passen a 

ser titulars o aspirants segons la forma de pagament del títol social que hagin escollit. 

5.6 Els alumnes menors d’edat de les escoles del club que ni ells ni cap dels seus 

pares o tutors siguin socis i alhora optin per la quota d’escola destinada a socis en el 

moment de la seva inscripció, s’han de fer socis titulars o aspirants, adquirint el títol 

social segons la forma de pagament triada. Llevat que ja siguin abonades del club i els 

apliqui l’establert en l’article 5.9 i sempre i quan el títol social es compri al club i no es 

pugui gaudir de cap descompte, aquestes persones tindran una bonificació del 50% sobre 

el preu d’adquisició del títol social a partir del moment que demostrin portar inscrites a 

l’escola escollida durant un mínim de 3 anys complerts i consecutius. 
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5.7 Si el pare, la mare o el tutor no soci d’un o més alumnes menors d’edat de les 

escoles del club vol fer-se soci, ho podrà sol·licitar i, un cop sigui admès per la Junta 

Directiva, podrà convertir-se en soci titular o aspirant, adquirint el títol social segons la 

forma de pagament triada. Llevat que ja sigui abonada del club i li apliqui l’establert en 

l’article 5.9 i sempre i quan el títol social es compri al club i no es pugui gaudir de cap 

descompte, aquesta persona tindrà una bonificació del 50% sobre el preu de compra del 

títol social a partir del moment que es demostri que, com a mínim, un dels seus fills 

menors d’edat inscrits a l’escola escollida hi consta registrat durant un mínim de 3 anys 

complerts i consecutius. Aquesta bonificació serà considerada com un descompte si 

aquesta persona decideix fer-se soci a partir del dia que es pugui certificar com a 

assolida la condició dels 3 anys descrita anteriorment. 

5.8 Els alumnes majors d’edat de les escoles del club que no siguin socis i alhora 

optin per la quota d’escola destinada a socis en el moment de la seva inscripció, s’han 

de fer socis titulars o aspirants, adquirint el títol social segons la forma de pagament 

triada, sempre i quan no tinguin l’opció de fer-se socis familiars i vulguin optar per 

aquesta alternativa. Llevat que ja siguin abonades del club i els apliqui l’establert en 

l’article 5.9 i amb les condicions que el títol social es compri al club i no es pugui gaudir 

de cap descompte, aquestes persones tindran una bonificació del 50% sobre el preu 

d’adquisició del títol social a partir del moment que demostrin portar inscrites a l’escola 

escollida durant un mínim de 3 anys complerts i consecutius. 

5.9 Els abonats (tipologia definida a l’Article 7) de les seccions de tennis i pàdel 

que hagin pagat la quota periòdica corresponent durant un mínim de 5 anys complerts i 

consecutius i que vulguin passar a ser socis titulars o aspirants podran comprar el títol 

social amb un descompte del 50%. 

5.10 El títol social es pot traspassar a una altra persona que sol·liciti la condició de 

soci titular de l’entitat i sigui admesa per la Junta Directiva, si bé el club té un dret 

preferent de tempteig i retracte. Aquesta transmissió del títol social requerirà 

l’aprovació de la Junta Directiva i l’abonament al club del 2% del preu d’adquisició del 

títol social en aquell moment en concepte de despeses de gestió. 

5.11 Qui hagi comprat el títol social amb un descompte sobre el seu preu de 

compra fixat, no el podrà vendre fins que no hagin transcorregut, com a mínim, 5 anys 

des del dia que s’hagi adquirit completament. Si, en lloc d’un descompte, s’ha gaudit 

d’una bonificació, el títol social no es podrà vendre fins que no hagin transcorregut, com 

a mínim, 5 anys des del dia que es va percebre aquesta bonificació. 

5.12 El soci titular amb cònjuge o parella podrà traspassar un cop a l’any el seu 

títol social al seu cònjuge o parella, sempre i quan aquesta darrera persona hagi estat 

admesa i, per tant, consti registrada com a soci familiar parella. En aquest cas, la 

transmissió no suposarà cap cost per ambdós, no implicarà cap dret preferent per al club 

i no requerirà el consentiment de la Junta Directiva, si bé se li haurà de comunicar 

formalment. Un cop consumat el traspàs, hi haurà un intercanvi de categories de soci 

entre les dues persones implicades, de tal manera que la persona que era soci titular 

passarà a tenir la condició de soci familiar parella, mentre que la persona que era soci 

familiar parella es convertirà en soci titular. 

5.13 Si un soci titular té fills de fins a 30 anys que també siguin socis de l’entitat i 

decideix voluntàriament donar-se de baixa com a soci del club, podrà transferir el seu 
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títol social a un d’aquests fills sense cap cost per a ambdós, sempre i quan aquest fill no 

posseeixi un títol social o no hagi començat a pagar-lo. Aquest tipus de traspàs no 

implicarà cap dret preferent per al club i no requerirà el consentiment de la Junta 

Directiva, si bé se li haurà de comunicar formalment. 

5.14 El soci titular que decideixi voluntàriament donar-se de baixa com a soci del 

club tindrà 6 mesos per traspassar el seu títol social. Si, passats aquests 6 mesos, no s’ha 

fet efectiva de manera formal la transmissió del títol social, llavors el títol social 

passarà a ser propietat del club sense cap dret a reclamació ni a retorn dels diners 

pagats per adquirir-lo. 

5.15 Si un soci titular perd la seva condició de soci per falta molt greu o no 

pagament de les quotes periòdiques que correspongui durant 6 mesos consecutius, 

aleshores el seu títol social passarà a ser propietat del club sense cap dret a reclamació 

ni a retorn dels diners pagats per adquirir-lo. El procediment de pèrdua de la condició 

de soci en aquests dos casos està previst a l’Article 9.2 b) i c). 

5.16 La persona que hagi deixat de tenir la condició de soci titular i que vulgui 

tornar a fer-se soci titular o aspirant, haurà de tornar a sol·licitar l'admissió com a soci i 

ser acceptada novament com a soci per la Junta Directiva i, en conseqüència, haurà de 

tornar a adquirir el títol social que va deixar de posseir. En el cas que demostri que va 

ser soci titular durant un mínim de 5 anys complerts i consecutius, podrà recomprar el 

títol social amb un descompte del 70%. 

5.17 En cas de defunció d’un soci titular, el títol social podrà passar a un dels seus 

hereus sense cap cost per ningú ni cap dret preferent per al club. Aquest tipus de 

traspàs no requerirà el consentiment de la Junta Directiva, si bé se li haurà de 

comunicar formalment per part de l’hereu que rebi el títol social. En qualsevol cas, el 

destinatari final del títol social haurà d’haver sol·licitat la condició de soci titular i ser 

admès per la Junta Directiva per poder posseir el títol social. Si, després de 6 mesos de 

la defunció del soci titular, no s’ha fet efectiva de manera formal l’entrega del títol 

social a cap dels seus hereus, aleshores el títol social passarà a ser propietat del club 

sense cap dret a reclamació ni a retorn dels diners pagats per adquirir-lo. 

5.18 El soci aspirant que perdi la condició de soci per les casuístiques descrites en 

l’Article 9.2 a), b) i c) també perdrà els drets a reclamació i retorn dels diners pagats 

per adquirir-lo. Si posteriorment aquesta persona vol tornar a fer-se soci titular o 

aspirant, aleshores haurà de tornar a sol·licitar l'admissió com a soci i ser acceptada 

novament com a soci per la Junta Directiva i, en conseqüència, haurà de tornar a 

adquirir completament el títol social. 

Article 6 - Socis del club 

6.1 Són socis de l’entitat les persones físiques que hi hagin sol·licitat l'admissió 

com a soci mitjançant el procediment reglamentari i hagin estat acceptades per la Junta 

Directiva. 

El nombre de socis serà il·limitat. No obstant, l’Assemblea General a proposta de la 

Junta Directiva podrà aprovar amb una majoria mínima favorable de 2/3 dels socis amb 

dret a vot assistents la suspensió de l’admissió de nous socis quan ho exigeixin raons 

d’aforament o de capacitat de les instal·lacions. 
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L'expedient d'ingrés d'un soci consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb 

les seves dades personals. 

6.2 Tipus de socis: Els socis poden ser dels següents tipus: 

I- Titulars: 

6.3 Els socis titulars són les persones que hagin sol·licitat la condició de soci, hagin 

estat admeses per la Junta Directiva i hagin adquirit completament un títol social 

d'aquesta entitat esportiva. Poden ser dels següents subtipus: 

a) Actius: Són aquelles persones que tenen dret a fer ús de totes les instal·lacions 

del club i han d’abonar la quota social periòdica corresponent en funció d’un escalat de 

trams d’edat que aprova l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 

b) Passius: Són aquelles persones que, desitjant seguir vinculats a les activitats del 

club, no fan ús de les instal·lacions de tennis i pàdel però contribueixen al manteniment 

de l'Entitat amb la quota social periòdica que es determini, la qual serà inferior a la del 

soci titular actiu en funció del tram d’edat en el que es trobin quan decideixin passar a 

passiu. Poden fer ús de les instal·lacions restants amb les mateixes condicions que un 

soci titular actiu. Excepcionalment i com a deferència a la seva condició, aquestes 

persones podran utilitzar les instal·lacions de tennis i pàdel a preu de soci titular actiu 

les vegades a l’any que es determini per la Junta Directiva. 

c) Jubilats: Són aquelles persones que tinguin reconeguda legalment la condició de 

jubilades, acreditin que estan jubilades anticipadament o prejubilades o tinguin 67 anys 

o més. Poden optar a pertànyer a una de les següents subcategories: 

i) Actius: Tenen dret a fer ús de totes les instal·lacions del club amb les mateixes 

condicions que un soci titular actiu no jubilat, abonant la quota social periòdica que es 

determini, la qual serà inferior a la del soci titular actiu no jubilat, però superior a la 

del soci titular passiu no jubilat. 

i) Passius: Tenen dret a fer ús de totes les instal·lacions del club amb les mateixes 

condicions que un soci titular passiu no jubilat, abonant la quota social periòdica que es 

determini, la qual serà inferior a la del soci titular passiu no jubilat. 

II- Altres modalitats de socis 

6.4 Les altres modalitats de socis que es contemplen són: 

a) Aspirants: Són aquelles persones que hagin demanat la condició de soci, hagin 

estat admeses per la Junta Directiva i encara no hagin satisfet en la seva totalitat el 

pagament del títol social. Han d’abonar la quota social periòdica que s’estableixi en 

funció d’un escalat de trams d’edat que aprova l’Assemblea General a proposta de la 

Junta Directiva i la subcategoria de soci titular a la que aspiren (actiu o passiu, o bé 

jubilat actiu o passiu) i que determina els seus drets d’ús de les instal·lacions del club. 

Mentre estiguin en aquesta situació, si aspiren a ser socis titulars actius (tant no jubilats 

com jubilats) i volen passar temporalment a tenir la condició de passius, hauran de 

seguir abonant la part del títol en els termes que corresponguin, però la quota social 

passiva serà la mateixa que la d’un soci titular passiu segons el tram d’edat en el que es 

trobin. 

b) D'Honor: Són aquelles persones majors d'edat a qui, sense estar obligades a 

tenir la condició de soci titular, l'Assemblea General concedeixi aquesta distinció. 
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Gaudiran d'un lloc preferent en els actes oficials de l’entitat i estaran exemptes del 

pagament de quotes socials a partir del moment que rebin aquesta distinció. Poden fer 

ús de totes les instal·lacions del club amb les mateixes condicions que un soci titular 

actiu. 

c) Familiars: Són els cònjuges o les parelles (catalogats com a socis familiars 

parelles) i els fills de fins a 30 anys (catalogats com a socis familiars fills) dels socis 

titulars o aspirants que no tinguin la condició de soci titular o aspirant. Acreditant 

aquest vincle familiar, han de sol·licitar la condició de soci (via els seus pares o tutors si 

són menors d’edat) i ser admesos per la Junta Directiva. No han d’estar en possessió 

d’un títol social, si bé l’Assemblea, a proposta de la Junta Directiva, podrà aprovar que 

les noves altes de socis familiars hagin d’abonar una quota social d’entrada. Tant els 

socis familiars parelles com els socis familiars fills poden optar a pertànyer a una de les 

següents subcategories: 

i) Actius: Han d’abonar la quota social periòdica corresponent en funció d’un 

escalat de trams d’edat que aprova l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva 

i poden fer ús de totes les instal·lacions del club amb les mateixes condicions que un 

soci titular actiu. Els socis familiars parelles no poden optar a aquesta subcategoria si el 

seu cònjuge o parella està registrat com a soci titular o aspirant passiu (tant no jubilat 

com jubilat). 

ii) Passius: Els socis familiars parelles no han d’abonar cap tipus de quota social, 

mentre que els socis familiars fills han d’abonar la quota social periòdica que es 

determini, la qual serà inferior a la del soci familiar fill actiu en funció del tram d’edat 

en el que es trobin quan decideixin passar a passiu. Tots ells poden fer ús de totes les 

instal·lacions del club amb les mateixes condicions que un soci titular passiu. Els 

cònjuges o les parelles de socis titulars o aspirants passius (tant no jubilats com jubilats) 

només poden optar a formar part d’aquesta subcategoria. 

Sempre i quan no tinguin la condició de soci titular o aspirant, els cònjuges o les 

parelles dels socis que constin registrats com a titulars o aspirants (tant no jubilats com 

jubilats) a la data d’entrada en vigor d’aquests estatuts estaran catalogats com a socis 

familiars parelles passius. Posteriorment, aquells que vulguin ser socis familiars parelles 

actius ho hauran de comunicar al club de manera formal i es podran convertir en socis 

familiars parelles actius, excepte si el seu cònjuge o parella està registrat com a soci 

titular o aspirant passiu (tant no jubilat com jubilat). En canvi, els cònjuges o les 

parelles dels nous socis titulars o aspirants (tant no jubilats com jubilats) que es donin 

d’alta com a actius en una data posterior a la d’entrada en vigor d’aquests estatuts 

hauran de ser socis familiars parelles actius, llevat que vulguin ser socis titulars o 

aspirants. Posteriorment i si volen, podran passar a la categoria de socis familiars 

parelles passius. Tanmateix, els cònjuges o les parelles dels nous socis titulars o 

aspirants (tant no jubilats com jubilats) que es donin d’alta com a passius en una data 

posterior a la d’entrada en vigor d’aquests estatuts hauran de ser socis familiars parelles 

passius, llevat que vulguin ser socis titulars o aspirants. 

Inicialment, tots els fills de fins a 30 anys dels socis titulars o aspirants es 

catalogaran com a socis familiars fills actius, sempre i quan no tinguin la condició de 

soci titular o aspirant. Posteriorment i si volen, podran passar a la categoria de socis 

familiars fills passius. A partir dels 31 anys, els socis catalogats com a socis familiars fills 

que vulguin seguir sent socis del club hauran de convertir-se en socis titulars o aspirants.  
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Article 7 - Abonats del club 

7.1 En funció de la capacitat de les instal·lacions i tenint en compte que qui 

demana ser soci té un dret preferent d’admissió, la Junta Directiva també podrà 

admetre aquelles persones que sol·licitin formar part del club com a abonats (via els 

seus pares o tutors si són menors d’edat) d’una de les seves seccions (tennis, pàdel, 

piscina, social o les que hi hagi en cada moment). L'expedient d'ingrés d'un abonat 

consistirà bàsicament en un escrit de sol·licitud, amb les seves dades personals i 

escollint la secció de la qual vol ser abonat. 

La seva condició d’abonat té una durada màxima de 5 anys, que un cop 

transcorreguts requerirà una nova petició a la Junta Directiva, qui considerarà de nou la 

seva admissió. En cas que aleshores vulgui passar a ser soci titular o aspirant, podrà 

adquirir el títol social i gaudirà d’un descompte del 50% sempre i quan sigui abonat de la 

secció de tennis o pàdel i hagi estat pagant la quota periòdica d’abonat corresponent 

durant un mínim de 5 anys complerts i consecutius. 

7.2 Aquestes persones han d’abonar les quotes d’entrada i periòdiques que 

s’estableixin segons l’edat i la secció de què facin ús, però no han d’estar en possessió 

d’un títol social. En funció de la secció que hagin triat, podran fer ús de les 

instal·lacions esportives i els vestuaris que corresponguin i tenir accés a la resta 

d’instal·lacions no esportives. 

Article 8 - Noves modalitats i requisits d'utilització de les instal·lacions 

8.1 La Junta Directiva pot proposar altres modalitats de socis i abonats i noves 

formes de vinculació amb el club, així com les seves respectives quotes. Aquests canvis 

implicaran la modificació dels estatuts amb la majoria qualificada corresponent. 

8.2 La Junta Directiva podrà revisar anualment els requisits d'utilització de les 

instal·lacions del club per part de les persones que no gaudeixin de la condició de soci, 

uns requisits que seran ratificats per part de l’Assemblea General. 

Article 9 - Suspensió i pèrdua de la condició de soci o abonat 

9.1 En cas d'incompliment de les obligacions com a soci o abonat la Junta Directiva 

podrà acordar amb caràcter temporal la suspensió de la condició de la modalitat de 

vinculació amb el club que correspongui, la qual cosa caldrà que sigui comunicada 

fefaentment a l'interessat. La condició de soci o abonat serà recuperada quan quedin 

restablertes les condicions incomplertes. 

9.2 La condició de soci o abonat 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 amb la persona afectada i la corresponent incoació d'expedient 

disciplinari. Si la persona afectada és un soci titular o aspirant, el seu títol social o el 

dret a posseir-lo en el futur passarà a ser possessió del club sense cap dret a reclamació 

ni a retorn dels diners pagats per adquirir-lo. 

c) Pel no pagament de les quotes periòdiques que correspongui durant 6 mesos 

consecutius, exceptuant els socis d’honor i els socis familiars parelles passius, amb la 

corresponent instrucció d’un expedient contradictori que garanteixi el tràmit 
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d’audiència de la persona afectada. La persona que deixa de pagar les quotes 

periòdiques generarà un saldo negatiu que haurà de pagar en cas de voler continuar amb 

la seva condició de soci o abonat. Un cop tancat l’expedient d’un soci titular o aspirant 

sense haver-se pagat les quotes periòdiques pendents, perdrà la seva condició de soci i 

el seu títol social o el dret a posseir-lo en el futur, el qual passarà a ser possessió del 

club sense cap dret a reclamació ni a retorn dels diners pagats per adquirir-lo. 

d) En el cas dels socis familiars i tret que decidissin pel seu compte sol·licitar i ser 

admesos per la Junta Directiva com a socis titulars o aspirants, quan els socis titulars o 

aspirants amb qui tenen el vincle familiar perdin la seva condició de soci. 

e) En el cas dels socis familiars parelles i tret que decidissin pel seu compte 

sol·licitar i ser admesos per la Junta Directiva com a socis titulars o aspirants, quan 

s’acrediti la separació o el divorci. 

f) Per defunció. 

Article 10 - Drets dels socis i abonats 

10.1 Tots els socis i abonats tenen dret a participar en les activitats esportives, 

recreatives, culturals o de qualsevol altre tipus que el club pugui organitzar, així com 

usar i gaudir lliurement de les instal·lacions, tot d’acord amb el previst als estatuts i al 

reglament de règim intern i les excepcions que s’hi estableixin. 

10.2 Els socis titulars, aspirants i familiars tenen dret a participar amb veu a 

l’Assemblea General a partir de la majoria d’edat. 

10.3 Els socis titulars majors d’edat tenen els següents drets addicionals: 

a) Participar amb vot a les Assemblees Generals. 

b) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat, sempre 

i quan compleixin els requisits recollits en els Articles 17.1 i 16.2, respectivament. 

c) A la participació i la informació del club d'acord amb el previst als articles 323-3 

i 323-4 de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, 

relatiu a les persones jurídiques (o amb les normes que els substitueixin). En concret, 

tindran dret a: 

- Impugnar els acords de l’assemblea general i de l’òrgan de govern i proposar 

l’exercici de l’acció de responsabilitat contra els membres de l’òrgan de govern. 

- Ser informats de la marxa de l’entitat. 

- Ser informats de la identitat dels altres associats, del nombre d’altes i baixes i de 

l’estat de comptes, per a la qual cosa poden consultar els llibres de l’entitat. 

- Ser informats per l’òrgan de govern, un cop convocada l’assemblea i amb 

l’antelació suficient, dels assumptes que s’hagi previst de tractar-hi, i rebre’n 

informació verbal durant la reunió. 

- Obtenir un exemplar dels estatuts vigents i dels reglaments de règim intern, si 

n’hi ha. 

Article 11 - Obligacions dels socis i abonats 

11.1 Les obligacions dels socis i abonats són: 
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a) Abonar les quotes d'entrada i periòdiques que estableixin els òrgans de 

representació o de govern, a excepció dels socis d’honor i els socis familiars parelles 

passius. 

b) Complir els estatuts de l’entitat, 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 bon funcionament del club i les seves activitats, tant esportives i 

socials com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, quan 

s’escaigui. 

d) Facilitar les seves dades personals (domicili, telèfon i adreça de correu 

electrònic) per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els canvis 

d'aquestes adreces. 

11.2 A més, tots els socis titulars tenen els deures addicionals d’estar en possessió 

d’un títol social i abonar les derrames o qualsevol altre càrrec extraordinari que, a 

proposta de la Junta Directiva, siguin aprovats per l’Assemblea General. 

CAPÍTOL III: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ 

Article 12 - Òrgans del club 

12.1 Els òrgans de representació, govern i administració del club seran: 

- L'Assemblea General 

- La Junta Directiva 

Article 13 - Assemblea General 

13.1 L'Assemblea General és l’òrgan superior de govern del club i els seus acords 

són vinculants tant per a totes les persones vinculades de qualsevol manera amb el club 

com per a la Junta Directiva. 

13.2 Integren l'Assemblea General tots els socis titulars, aspirants i familiars 

majors d'edat, que, entre les dates de convocatòria i de celebració de l’Assemblea 

General, no tinguin suspesa la condició de soci i estiguin al corrent de pagament de 

totes les quotes periòdiques. 

13.3 L’Assemblea General pot ser Ordinària o Extraordinària. És Ordinària 

l'assemblea que preceptivament s'ha de celebrar un cop l'any per conèixer i aprovar, 

com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, liquidació de 

l'exercici vençut i pressupost per a l'exercici econòmic següent. 

Són Extraordinàries totes les altres assemblees que es convoquin en el mateix any. 

13.4 A més de les competències esmentades a l'article anterior, l'Assemblea 

General és l'òrgan màxim de l'entitat i té competències especials en les matèries 

següents: 

a) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries (d’entrada i periòdiques) i preu 

d’adquisició del títol social, 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. 

b) Establiment de quotes extraordinàries o derrames. 
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c) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l'entitat el valor 

dels quals excedeixi del 20% del pressupost anual de l'exercici. 

d) Aprovar el reglament de règim disciplinari i el reglament de règim intern, i les 

seves modificacions. 

e) Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l'Assemblea. 

f) Propostes que els socis titulars majors d’edat vulguin presentar a l'Assemblea 

sempre que tinguin el suport del 5% dels socis titulars majors d’edat de l’entitat. 

g) Modificacions dels Estatuts. 

h) Fusió, absorció, transformació, escissió, segregació, dissolució o venda (total o 

parcial) de l'entitat. 

i) Escollir i separar, mitjançant el vot de censura, els membres de l’òrgan de 

govern del club i controlar-ne l’activitat. 

Article 14 - Convocatòria de les assemblees 

14.1 La convocatòria de les assemblees s'ha de fer per acord de la Junta Directiva 

a instància pròpia o a petició dels socis titulars majors d’edat. En aquest últim supòsit, 

sempre que el tema proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja 

tractada i resolta pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data 

de la sol·licitud, es tindrà l'obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d'un 10% 

dels socis titulars majors d’edat. Des del dia que la Junta Directiva rebi la sol·licitud 

formal d’aquest grup de socis titulars majors d’edat fins a la convocatòria de 

l'Assemblea General no poden passar més de 30 dies. 

14.2 La convocatòria ha de contenir, com a mínim, l'ordre del dia, el lloc, la data i 

l'hora de la reunió, i s'ha de comunicar com a molt tard quinze dies naturals abans de la 

data de la reunió a tots els socis que formin part de l’Assemblea General en aquell 

moment mitjançant un correu electrònic, o un escrit adreçat als seus domicilis, o 

penjant-la als taulers informatius del club. 

14.3 Les reunions de l'Assemblea General les presideix el president de l'entitat. Si 

no hi és, l'ha de substituir, successivament, el vicepresident, per ordre de grau, o en el 

seu defecte, el membre de més edat de la Junta Directiva. Hi ha d'actuar com a 

secretari qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva. 

14.4 El secretari redacta l'acta de cada reunió de l’Assemblea General, que ha de 

signar conjuntament amb el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels 

acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de socis assistents, 

separant entre les persones que tenen dret a vot i les que no. 

14.5 Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegeix l'acta de la 

sessió anterior a fi que s'aprovi o s'esmeni. De tota manera, amb una antelació mínima 

de 5 dies naturals la Junta Directiva haurà d’enviar a tots els socis que formin part de 

l’Assemblea General en aquell moment aquesta acta i qualsevol altra documentació de 

suport mitjançant un correu electrònic o, en el seu defecte, via un escrit adreçat als 

seus domicilis, i, al mateix temps, aquests documents hauran d'estar a disposició 

d’aquest col·lectiu de socis a la secretaria de l’entitat. 
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14.6 Les Assemblees Generals restaran vàlidament constituïdes en primera 

convocatòria quan hi concorrin la meitat dels socis amb dret a vot que hi formin part en 

el moment de la seva celebració, i en segona convocatòria amb independència del 

nombre d'assistents. Entre la primera i la segona convocatòria hi han de transcórrer 30 

minuts. 

14.7 Els socis integrants de l’Assemblea General han d’acreditar-se mitjançant un 

document públic d’acreditació de la personalitat per poder assistir a la reunió 

convocada i correspon un vot a cada soci titular major d’edat que hi assisteixi. 

14.8 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. Els acords s'han de prendre 

per majoria simple dels socis amb dret a vot presents en el moment de la votació, 

excepte en aquelles matèries en què s'hagi previst una majoria qualificada. 

Article 15 – Matèries de l’Assemblea General que requereixen majoria 

qualificada. 

15.1 Els assumptes de l’Assemblea General que per ser aprovats necessiten una 

majoria mínima favorable de 2/3 dels socis assistents amb dret a vot són: 

a) Nombre màxim de títols socials a emetre (Article 5.1). 

b) Suspensió de l’admissió de nous socis (Article 6.1). 

c) Vot de censura (Article 33.3). 

d) Adquisició, gravamen i alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec 

durant l'exercici, que en import conjunt excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos 

(Article 36.4). 

e) Venda total o parcial del patrimoni net del balanç de situació del club, així com 

la fusió, absorció, transformació, escissió o segregació de l’entitat (Articles 36.5 i 

43.1.b). 

f) Emissió de títols transmissibles representatius de deute o alienació o gravamen 

de béns immobles, el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost d'ingressos 

(Article 36.6) 

g) Modificació o reforma dels Estatuts del club (Article 42.1). 

h) Dissolució del club (Article 43.1.a). 

Article 16 - Junta Directiva 

16.1 La Junta Directiva és l'òrgan de govern de l'entitat i té la funció de promoure, 

dirigir i executar les activitats esportives de l'entitat com també gestionar-ne el 

funcionament. Correspon al president la representació legal de l'entitat i al 

vicepresident substituir el president en cas d'absència, vacant o malaltia. 

16.2 La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc 

ni superior a vint-i-un, al capdavant dels quals hi ha un president. També formaran part 

de la Junta Directiva, un vicepresident, un secretari i un tresorer. 

Tots el membres de la Junta Directiva (o elegibles) hauran de reunir com a mínim 

els requisits següents: 
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a) Ser socis titulars majors d'edat amb una antiguitat mínima com a socis (titulars, 

aspirants o familiars) anterior a un any respecte a la data de la convocatòria de les 

eleccions o de la reunió de la Junta Directiva on es proposen i es voten com a membres 

de la Junta Directiva si s’estan cobrint vacants durant el seu període de mandat. 

b) No tenir suspesa la condició de soci i estar al corrent de pagament de totes les 

quotes periòdiques entre les dates de convocatòria i de celebració de les eleccions o en 

la reunió de la Junta Directiva on es proposen i es voten com a membres de la Junta 

Directiva si s’estan cobrint vacants durant el seu període de mandat. 

c) No ser empleats retribuïts dins del propi club o en altres entitats esportives que 

pugin representar un conflicte d’interessos amb l’entitat. 

L'adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva, llevat el de president, s'ha de fer 

entre els membres que la integren, deixant-ho a la decisió del president. 

16.3 El tresorer és el dipositari de l'entitat i li correspon signar els rebuts, 

autoritzar els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sense perjudici de les 

competències que puguin correspondre al president i al secretari de l'entitat. Ha de 

formalitzar durant el primer mes de cada any el balanç de situació i els comptes 

d'ingressos i de despeses, que s'han de posar en coneixement de tots els socis que 

integren l’Assemblea General. 

El secretari ha d'encarregar-se de l'arxiu de la documentació, de redactar els 

documents que afectin la marxa administrativa de l'entitat esportiva i portar tant el 

llibre de registre de socis i d’abonats com el llibre d'actes. 

16.4 És competència de la Junta Directiva: l'admissió, suspensió o pèrdua de la 

condició de soci; la convocatòria de les assemblees; la convocatòria d'eleccions per 

proveir els càrrecs de la Junta Directiva; la presentació a l'Assemblea General de 

l'informe o la memòria sobre les activitats de l'entitat; de la liquidació de l'exercici 

econòmic amb el balanç i el compte de resultats; i el pressupost i la programació per a 

l'exercici següent. 

16.5 L'elecció dels membres de la Junta Directiva s'ha de realitzar per un període 

de 4 anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les 

renovacions són totals. Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva 

actuació davant l'Assemblea General. 

La Junta Directiva ha de ser convocada pel seu president, a iniciativa pròpia o a 

petició d'un terç dels seus membres, 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. Els acords de la Junta Directiva s'han d'adoptar per majoria 

simple dels membres presents i correspon al secretari d'estendre acta de les reunions de 

la Junta Directiva. Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit 

a l'acta el vot en contra que es pugui emetre contra un acord i la seva explicació del vot, 

de forma succinta. 

16.6 Els membres de la Junta Directiva, desenvoluparan gratuïtament els seus 

càrrecs, sense perjudici de ser reemborsats de les despeses degudament justificades per 

l'exercici de les seves funcions. 

CAPÍTOL IV: PROCEDIMENT ELECTORAL 
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Article 17 

17.1 La Junta Directiva s’escull en una Jornada Electoral i s’ha de proveir 

mitjançant sufragi lliure, directe, igual, secret i presencial entre els socis amb dret a 

vot que hi assisteixin i compleixin els requisits per ser electors. En aquest sentit, són 

electors els socis titulars majors d’edat amb les condicions següents: que la seva 

antiguitat com a socis (titulars, aspirants o familiars) sigui com a mínim anterior a un 

any respecte a la data de convocatòria de les eleccions, i no tenir suspesa la condició de 

soci i estar al corrent de pagament de totes les quotes periòdiques entre les dates de 

convocatòria i de celebració de les eleccions. Per la seva banda, els requisits que han de 

complir el socis per ser elegibles estan recollits en l’Article 16.2. 

Article 18 

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

a) Convocatòria de les eleccions i constitució de la Junta Electoral i aprovació del 

cens electoral. 

b) Presentació i proclamació de candidatures. 

c) Realització de l'elecció. L'escrutini i la proclamació dels guanyadors. Entre el dia 

de la convocatòria de les eleccions i ei dia de la realització ha de transcórrer un mínim 

de 30 dies hàbils i un màxim de 60. 

Article 19 

19.1 La convocatòria d'eleccions correspon a la Junta Directiva. Si la convocatòria 

és per finalització natural del mandat s’ha de fer dins els darrers 6 mesos de vigència i 

sempre amb l'antelació necessària perquè l'elecció es faci abans que es clogui el 

mandat. 

Article 20 

20.1 La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d'eleccions mitjançant un 

anunci d'àmplia difusió (emissió en xarxes socials, per exemple), o per tramesa directa 

als socis i abonats via un correu electrònic o un escrit adreçat als seus domicilis, o 

penjant-la als taulers d'anuncis de l'entitat. Igualment, s'ha de comunicar a la federació 

catalana de l'activitat esportiva principal de l'entitat. 

Article 21 

21.1 La convocatòria que anunciï les eleccions ha d'informar almenys del següent: 

nombre de llocs que cal proveir càrrecs; condicions per ser elector i candidat; dia i lloc 

del sorteig per a la designació dels components de la Junta Electoral, terminis 

d'exposició del cens electoral, que serà d’accés públic un cop constituïda la Junta 

Electoral, i termini de reclamacions contra el cens, dia i lloc de celebració de la Jornada 

Electoral en el transcurs de la qual es durà a terme l’acte de votació, i forma 

d’acreditació dels socis electors. 

Per a poder participar en les votacions, els socis electors s’hauran d’acreditar 

mitjançant el document d’identitat, de conduir o el passaport. 

Article 22 
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22.1 Simultàniament a la convocatòria es constituirà la Junta Electoral que serà 

elegida per sorteig entre tots els socis majors d’edat i es compondrà de tres membres 

titulars i tres suplents. El càrrec de membre de la Junta Electoral és incompatible amb 

el de directiu, familiar o membre d’alguna de les candidatures. 

22.2 Dins els dos dies següents a la seva designació els components de la Junta 

Electoral han de prendre possessió del càrrec, constituir-la formalment i elegir-ne el 

president. 

Article 23 

23.1 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 electors o elegibles; 

i publicar i comunicar els resultats. 

23.2 Les reclamacions davant la Junta Electoral s'han de fer en un termini màxim 

de 3 dies, després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació. La resolució de la 

Junta Electoral, que serà executiva, s'ha de dictar dins els 3 dies següents. 

Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de tres dies hàbils següents 

al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui 

desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini abans 

citat, davant de: 

a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport 

principal de l’entitat si practica esport federat i està afiliada. 

b) El Tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport federat i no està 

afiliada a cap federació esportiva catalana. 

Article 24 

24.1 Les candidatures han d'incloure el nom dels socis candidats elegibles, 

encapçalades pel candidat o la candidata a president. 

24.2 Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la Junta Electoral 

procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits per a la 

Junta Directiva. 

24.3 Si no es presenta cap candidatura o no es valida cap de les presentades, la 

Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o la Comissió Gestora, òrgan que 

ha de convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. 

Article 25 

25.1 La realització de les eleccions s'ha de dur a terme 20 dies després de la 

proclamació de candidatures. L'acte de les votacions s’ha de fer en una Jornada 

Electoral i el dret a vot es podrà exercir durant diverses hores al llarg del dia fixat com a 

Jornada Electoral. 

Article 26 

26.1 L'acta de proclamació de la candidatura guanyadora s'ha de comunicar 

mitjançant certificació dins els 3 dies següents, a la Junta Directiva sortint, a la 

candidatura guanyadora, a tots els socis i abonats, al Registre d'entitats esportives i a les 
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federacions esportives catalanes a què estigui afiliada l'entitat. Els candidats i les 

candidates elegits han de prendre possessió dins els 5 dies següents a la seva elecció. 

Article 27 

27.1 El cessament de components de la Junta Directiva es produeix, si és el cas, 

per les causes següents: 

a) Acabament del mandat natural per qual van ser elegits. 

b) Pèrdua de la condició de soci de l'entitat. 

c) Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit. 

d) Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec 

e) Decisió disciplinària executiva que l'inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans 

de govern o representació de l'entitat. 

f) Aprovació d'un vot de censura. 

Article 28 

28.1 La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per 

les causes següents: 

a) Sol·licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho 

aprovi la Junta Directiva. 

b) Suspensió de la condició de soci. 

c) Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un dels seus 

components, si així ho acorda la Junta Directiva. 

d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària. 

28.2 En cas de suspensió o cessament del president, ha d'exercir les seves funcions 

el vicepresident. En cas d'absència d'aquest, l'ha de substituir el membre de la Junta 

Directiva amb més antiguitat com a soci. 

Article 29 

29.1 En el cas d'existir vacants a la Junta Directiva perquè no s'ha proveït la 

totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió d'algun dels seus components, sempre 

i que no afecti el càrrec de president, la provisió transitòria de vacants, que ha de 

recaure sempre sobre socis 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 que es celebri. 

CAPÍTOL V: REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA 

Article 30 

30.1 Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el president de l'entitat, 

la totalitat de la Junta Directiva, o qualsevol dels seus membres, ho ha de sol·licitar un 

mínim d’un15% dels socis amb dret a vot de l’Assemblea General. 

Article 31 
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31.1 Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins els deu dies següents 

s'ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la Junta Directiva 

designats per aquesta, els dos primers socis signants de la sol·licitud i un delegat de la 

federació catalana corresponent a l'esport principal de l'entitat, que en serà el 

president. 

Article 32 

32.1 Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats al 

punt primer de l’Article 30, la Junta Directiva ha de convocar l'acte de la votació, que 

haurà de celebrar-se en un termini no inferior a 10 dies ni superior a 20 dies. La 

convocatòria s'haurà d'ajustar a les condicions estatutàries per a la convocatòria 

d'assemblees. 

Article 33 

33.1 L’Assemblea General convocada a l’únic efecte de debatre el vot de censura 

es regirà pels mateixos termes que qualsevol altra Assemblea General del club. En 

aquesta assemblea es debatrà el vot de censura i tant la Junta Directiva com els 

impulsors del vot de censura podran exposar els seus arguments. 

33.2 Un cop finalitzada l’assemblea, s’obrirà el període de votació i el dret a vot 

es podrà exercir durant diverses hores al llarg d’aquest mateix dia fixat com a la jornada 

de la votació. 

33.3 Per tal que la votació sigui considerada vàlida hauran d’haver votat un mínim 

d’un 25% dels socis amb dret a vot i el vot de censura només es pot aprovar amb una 

majoria mínima favorable de 2/3 dels socis amb dret a vot que hagin votat. 

33.4 La mesa serà l’encarregada de l’escrutini dels vots i d’anunciar el resultat de 

les votacions. 

Article 34 

34.1 Un cop aprovat el vot de censura, el president, la Junta Directiva o els 

membres a qui afecti cessaran automàticament. 

Article 35 

35.1 No obstant el previst en els Articles 28.2 i 29.1, si la dimissió, renúncia o el 

cessament dels components de la Junta Directiva es produeix de 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 l’òrgan 

directiu, 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. 

35.2 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. 
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35.3 En el cas que s’hagi de constituir la Comissió Gestora, la seva composició ha 

de ser d’un nombre de membres no inferior a 3 designats per i entre els socis amb dret a 

vot de l’Assemblea General. 

35.4 La Comissió Gestora ha d’exercir totes les facultats d’administració que 

corresponen a la Junta Directiva, d’acord amb els estatuts, si bé ha de limitar les seves 

funcions i decisions al manteniment de les activitats normals del club esportiu. 

CAPÍTOL VI: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL 

Article 36 - Règim econòmic 

36.1 El patrimoni fundacional de l'Entitat resta integrat per les aportacions inicials 

dels socis fundadors, i és de 300.506,05 euros (50.000.000 de pessetes). Igualment 

s'incorporen al patrimoni fundacional els béns immobles següents: 10 Pistes de Tennis, 7 

Pistes de Pàdel, 1 Frontó, 1 Piscina, 1 Gimnàs i Local Social de 500 metres quadrats, així 

com a immobles que es puguin incorporar en el futur. 

36.2 L'entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les 

limitacions legals que corresponguin. L'objectiu principal dels béns que 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 el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en 

cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus socis i directius. 

36.3 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 el cas que calgui superar aquesta quantia s'estableix com a preceptiva la 

convocatòria d'una Assemblea General per tal que autoritzi el pressupost 

complementari. 

36.4 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 

d'aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per un mínim de 2/3 parts dels socis 

amb dret a vot 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 titulars de 

l'entitat. 

36.5 La venda total o parcial del patrimoni net del balanç de situació del club, així 

com la fusió, absorció, transformació, escissió o segregació de l’entitat, s’han de tractar 

en una Assemblea General i han de ser aprovats per un mínim de 2/3 parts dels socis 

amb dret a vot assistents. 

36.6 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 aprovats per a l'exercici s'han de tractar en Assemblea General i ha de ser 

aprovat per un mínim de 2/3 parts dels socis amb dret a vot assistents. 

36.7 El producte obtingut de l'alienació d'instal·lacions esportives i dels terrenys en 

què es trobin ha d'invertir-se íntegrament en l'adquisició la construcció i la millora de 

béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l'entitat. 
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36.8 L'entitat destinarà, com a mínim, el 70% dels seus recursos anuals al 

desenvolupament i la pràctica continuada de les activitats físiques i esportives que 

constitueixen el seu objecte. 

Article 37 - Règim documental 

37.1 Integren el règim documental i comptable: 

a) El llibre d'actes. 

b) El llibre de registre de socis i d’abonats . 

c) Els llibres de comptabilitat. 

d) Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica. 

CAPÍTOL VII: RÈGIM DISCIPLINARI 

Article 38 

38.1 El règim disciplinari esportiu s'estén a conèixer les infraccions de les regles de 

joc o competició de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa. 

Article 39 

39.1 La potestat disciplinària confereix la possibilitat de reprimir o sancionar els 

socis, abonats, usuaris, esportistes, tècnics, empleats i directius. 

Article 40 

40.1 L'exercici de la potestat disciplinària correspon: 

a) Als jutges o 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. 

Article 41 

41.1 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 la entitat, si l’entitat practica esport federat i està afiliada, 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. 

b) El Tribunal Català de l’Esport, si l’entitat no practica esport federat i no està 

afiliada, 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. 

c) 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. 

41.2 Per mitjà de reglament de règim intern proposat per la Junta Directiva i 

aprovat per l'Assemblea General, s'estableix un règim tipificat de sancions, així com els 
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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 VIII: MODIFICACIÓ O REFORMA DELS ESTATUTS 

Article 42 

42.1 Els estatuts poden ser modificats o reformats per l'acord de l'Assemblea 

General convocada a l'efecte mitjançant votació favorable de com a mínim 2/3 parts 

dels socis amb dret a vot assistents. 

CAPÍTOL IX: CAUSES DE DISSOLUCIÓ 

Article 43 

43.1 L'entitat es pot dissoldre pels següents motius: 

a) Per l’acord aprovat per una majoria favorable mínima de 2/3 parts dels socis 

amb dret a vot assistents a l’Assemblea General convocada a tal efecte. 

b) Per venda (total o parcial), fusió, absorció, transformació, escissió o segregació 

del club que suposi la seva dissolució i liquidació i, en conseqüència, la seva extinció o 

desaparició, requerint, tal com s’estableix en l’Article 36.5, una majoria favorable 

mínima de 2/3 parts dels socis amb dret a vot assistents a l’Assemblea General 

convocada a l’efecte que correspongui. 

c) Per resolució judicial, la cancel·lació de la seva inscripció al Registre d’Entitats 

Esportives o altres causes previstes en l’ordenament jurídic. 

Article 44 

44.1 Abans de la dissolució definitiva de l’entitat, es farà front, en primer lloc, a 

tots els deutes contrets que es puguin satisfer i, en segon lloc, al reemborsament del 

cost del títol social als socis titulars que hi hagi en aquell moment per una mateixa 

quantitat i amb independència de l'import desemborsat en el moment de la seva 

compra. L’import a reemborsar a cada soci titular serà el valor del títol social fixat pel 

club en el moment de la dissolució fins a un màxim del valor establert sis mesos abans 

de la dissolució. 

44.2 El patrimoni social restant revertirà a la col·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 físico-esportives. 

 

Vilanova i la Geltrú, 19 de Juny de 2022 
 
 
 
 
 
 
Pedro José Muñoz Fuentes     Rafael Acacio Rica 
(President Club Tennis Vilanova)    (Secretari Club Tennis Vilanova) 
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ANNEX: DISPOSICIONS ADDICIONALS TRANSITÒRIES 

Primera – Entrada en vigor dels Estatuts 

Aquests estatuts entraran en vigor 6 mesos després de la seva aprovació per part de 

l’Assemblea General del club i no tindran efectes retroactius. En conseqüència, 

s’anomena “Període de transició” a aquest període de 6 mesos entre les dates 

d’aprovació i entrada en vigor d’aquests estatuts. 

Segona – Canvis en la nomenclatura de les modalitats i categories de socis 

Durant el Període de transició es faran les següents modificacions en la 

nomenclatura de les modalitats i categories de socis per tal d’adequar-la a l’establert en 

l’Article 6 d’aquests estatuts: 

 

Estatuts Antics Estatuts Nous 

Soci actiu titular Soci titular actiu o Soci aspirant actiu 

Soci actiu familiar (parella) Soci familiar parella passiu 

Soci jubilat Soci titular jubilat (actiu o passiu) o Soci 

aspirant jubilat (actiu o passiu) 

Parella de soci jubilat Soci familiar parella passiu 

Soci passiu Soci titular passiu o Soci aspirant passiu 

Parella de soci passiu Soci familiar parella passiu 

Soci aspirant Soci titular o aspirant (actiu o passiu), o bé 

Soci familiar fill actiu 

Soci d’honor Soci d’honor 

 

Tercera – Socis registrats a la data d’aprovació d’aquests estatuts 

Durant el Període de transició, totes les persones que a la data d’aprovació 

d’aquests estatuts estiguin registrades com a socis en els llibres de l’entitat ja es 

regiran, segons correspongui, d’acord amb l’establert en els Articles 5 i 6 d’aquests 

estatuts. 

Tanmateix i d’acord amb l’estipulat en la Disposició Addicional Transitòria Primera, 

l’aplicació d’aquests dos articles no tindrà efectes retroactius. Així, per exemple, 

aquells socis que, a la data d’aprovació d’aquests estatuts, ja estiguin en procés de 

pagament del títol social o l’hagin pagat completament, no es podran beneficiar dels 

descomptes i bonificacions recollits en l’Article 5. 

Quarta – Regularització dels títols socials 
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Durant el Període de transició es farà un procés de regularització dels títols socials 

per adequar-ho a aquests estatuts. Aquest procés es farà públic el dia després de 

l’aprovació d’aquests estatuts mitjançant un anunci d'àmplia difusió (emissió en xarxes 

socials, per exemple), o per tramesa directa als socis via un correu electrònic o un escrit 

adreçat als seus domicilis, o penjant una notificació als taulers d'anuncis de l'entitat. 

A partir de la data d’aprovació d’aquests estatuts, els casos detectats a 

regularitzar s’analitzaran de manera individual juntament amb la persona afectada i 

cada cas es classificarà dintre d’un dels tres següents supòsits i les seves respectives 

formes de resolució durant el Període de transició: 

1.- Persones registrades com a socis titulars segons l’estipulat en els Articles 5 i 

6 d’aquests estatuts que no tinguin físicament el títol social, però estiguin pagant la 

quota social periòdica corresponent com a socis titulars. Els casos d’aquesta mena, on 

l’anomalia s’atribueixi a un defecte administratiu o dels llibres, arxius, o registres de 

l’entitat, es resoldran amb l’entrega del títol social de forma gratuïta per part del club 

durant el Període de transició. Si l’anomalia no s’atribueix a cap d’aquests defectes, es 

procedirà segons l’establert en el tercer supòsit. 

2.- Persones en possessió d'un títol social que no figurin registrades com a socis 

titulars segons l’estipulat en els Articles 5 i 6 d’aquests estatuts ni, per tant, estiguin 

pagant la quota social periòdica que pertoqui. S’oferiran dues alternatives per 

regularitzar la situació que s’hauran de portar a terme durant el Període de transició: 

a) Tornar-se a fer socis del club pagant la quota social periòdica corresponent com 

a socis titulars. 

b) Transferir o cedir el títol social a un soci de l’entitat que no el tingui en 

possessió o a una altra persona que vulgui donar-se d’alta com a soci titular. Aquesta 

transmissió o cessió no suposarà cap despesa de gestió, el club no hi tindrà cap dret 

preferent i no requerirà el consentiment de la Junta Directiva. 

El títol social de la persona que, arribat el dia d’entrada en vigor d’aquests 

estatuts, no hagi dut a terme cap d’aquestes dues alternatives passarà a ser propietat 

del club sense cap dret a reclamació ni a retorn dels diners pagats per adquirir-lo. 

3.- Casos anòmals restants. S’hauran de solucionar durant el Període de transició 

mitjançant una de les següents tres opcions: 

a) Adquisició del títol social al club (al comptat si es vol ser soci titular, o a 

terminis si es prefereix ser soci aspirant), oferint-se un descompte del 70% sobre el preu 

de compra del títol social que només es podrà gaudir durant el Període de transició. 

b) Traspàs o cessió d’un títol social per part d’un tercer. Aquesta transmissió o 

cessió no suposarà cap despesa de gestió, el club no hi tindrà cap dret preferent i no 

requerirà el consentiment de la Junta Directiva. 

c) Donar-se de baixa com a soci voluntàriament si no es pretén adquirir el títol 

social. 

Els casos anòmals que, arribat el dia d’entrada en vigor d’aquests estatuts, no 

s’hagin regularitzat, seran donats de baixa com a socis del club sense cap dret a 

reclamació. 

Cinquena – Modalitats d’abonats excepcionals 
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Aquelles persones que a la data d’aprovació d’aquests estatuts estiguin registrades 

com a abonats familiars de tennis o abonats familiars de pàdel podran seguir mantenint 

aquesta categoria d’abonats a partir de l’entrada en vigor d’aquests estatuts i els 

aplicarà l’establert en el seu Article 7. Tanmateix, durant el Període de transició se’ls 

oferirà la possibilitat de fer-se socis segons l’establert en l’Article 6 d’aquests estatuts, 

tot adquirint un títol social (al comptat o a terminis, segons es vulgui) i podent gaudir 

d’un descompte del 30% sobre el seu preu de compra, si han estat pagant la quota 

periòdica d’abonat corresponent durant un mínim de 2 anys complerts i consecutius, o 

del 70%, si porten pagant aquesta quota periòdica durant un mínim de 5 anys complerts i 

consecutius. 

A partir de la data d’aprovació d’aquests estatuts no es permetran noves altes de 

les modalitats d’abonat familiar de tennis i abonat familiar de pàdel. 

Les persones que a la data d’aprovació d’aquests estatuts estiguin registrades com 

abonats individuals de pàdel adoptaran la figura d’abonat del club descrita en el seu 

Article 7 a partir de l’entrada en vigor d’aquests estatuts. No obstant, durant el Període 

de transició se’ls oferirà la possibilitat de fer-se socis titulars o aspirants segons 

l’establert en l’Article 6 d’aquests estatuts, tot adquirint un títol social (al comptat o a 

terminis, segons es vulgui) i podent gaudir d’un descompte del 30% sobre el seu preu de 

compra, si han estat pagant la quota periòdica d’abonat corresponent durant un mínim 

de 2 anys complerts i consecutius, o del 70%, si porten pagant aquesta quota periòdica 

durant un mínim de 5 anys complerts i consecutius. 

Sisena – Noves altes de socis i abonats durant el Període de transició 

Les noves altes de socis que es tramitin durant el Període de transició i no els 

apliqui l’estipulat en la Disposició Addicional Transitòria Cinquena ja es regiran, segons 

correspongui, d’acord amb l’establert en els Articles 5 i 6 d’aquests estatuts. 

De la mateixa manera, als nous abonats que es donin d’alta durant el Període de 

Transició ja se’ls aplicarà l’Article 7 d’aquests estatuts. 

Setena – Duració màxima del mandat de la Junta Directiva actual 

Excepcionalment, la duració màxima del mandat de la Junta Directiva actual serà 

de 6 anys i no de 4 anys com s’estableix en l’Article 16.5 d’aquests estatuts. 
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