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Capítol 1: 
Disposicions generals 

 
 

Article 1: Origen 

 
a) El Club Natació Sant Andreu és una associació privada sense  

finalitat de lucre constituïda en data 6 d’abril de 1971, 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 esportiva. 
En segon terme té també com a finalitat la promoció d´ activitats 
culturals. 

b) És de duració il·limitada i es troba inscrita en el Registre d’Entitats 
Esportives de la Generalitat de Catalunya, amb el número 993. 

c) El seu objecte és promoure la natació i l’esport en general, estendre 
la seva pràctica entre els associats i les associades i promoure el seu 
desenvolupament entre la població escolar i juvenil. 

d) El Club Natació Sant Andreu proposa a les persones associades com 
a valors permanents de l’exercici de l’esport la millora de la condició 
física i, al mateix temps, eduqui en el respecte als altres i en un sentit 
més social i comunitari de la vida. 

 

Article 2: Ubicació 
 

El domicili social s’estableix a la localitat de Barcelona, rambla de 
Fabra i Puig, núm. 47, tel. 93 345 67 89, codi postal 08030, i la seva 
activitat esportiva principal és de caràcter federat. 

 

El Club Natació Sant Andreu disposa per a l’exercici de la seva acti· 
vitat d’instal·lacions públiques en règim de concessió i d’altres de la 
seva propietat en l’illa de cases delimitada per la rambla de Fabra i 
Puig, carrer de Dublín i carrer de Camil Fabra. 

 

Article 3: Objecte 

 
a) El Club Natació Sant Andreu té com a finalitat esportiva principal la 

de la natació i les seves disciplines esportives reconegudes pel 
Consell Català de l’ Esport, i està afiliada a la Federació Catalana de 
Natació i a la Real Federación Española de Natación. 

b) Per tal de donar compliment a la finalitat social assenyalada a l’article 
1, el Club Natació Sant Andreu realitzarà a les seves instal·lacions 
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cursets per a l’ensenyament de la natació entre la població escolar i 
juvenil, encara que no siguin socis/sòcies del Club, previ abonament 
de la quota corresponent. 

c) També podrà concretar amb institucions d’ensenyament o altres 
agrupacions cursets d’e+nsenyament i horaris de pràctica de la nata· 
ció, mitjançant quotes col·lectives que senyalarà la Junta Directiva. 

d) Quan les circumstàncies ho aconsellin i permetin, el Club crearà i 
sostindrà les oportunes seccions esportives, independentment de la 
natació, facilitant així als socis les possibilitats d’una sana i autèntica 
educació esportiva. 

e) El Club manté una secció esportiva de tennis, una d’esquaix, una  
de triatló i una de tennis taula. A fi de facilitar la pràctica federada 
d’aquests esports, el Club estarà afiliat a les Federacions catalanes 
corresponents. 
En el supòsit que les altres modalitats o disciplines esportives que el 
Club mantingui, amb la corresponent secció esportiva passin a tenir 
una pràctica federada, el Club s’afiliarà també a les federacions ca- 
talanes corresponents. La junta directiva sotmetrà aquesta decisió a 
la ratificació de l’assemblea general de l’entitat i serà comunicada al 
Registre d’entitats esportives. 

f) Al Club, hi podran col·laborar persones en el règim de voluntariat. 
 

Article 4 

 

Sense perjudici que la seu social i l’àmbit principal d’actuació radiqui 
a Catalunya, 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 demo· 
cràtics i representatius, i la sobirania plena resideix en l’Assemblea 
General. 

 
L’entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per  altres  disposicions 
que la despleguin, i pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 
entitats esportives de Catalunya, modificat pel Decret 55/2012, de 
de 29 de maig. 
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Article 6 

L’activitat que realitza el club no solament va dirigida a beneficiar els 
seus socis i les seves sòcies, sinó que resta oberta a tots els ciuta· 
dans i a les ciutadanes i esportistes que reuneixin les condicions i els 
requisits propis de les finalitats del Club. 

 
Són socis/sòcies de l’entitat les persones físiques que havent sol· 
licitat l’admissió mitjançant el procediment estatutari han estat ac· 
ceptades per la Junta Directiva. 

 

6.1.1 Hi ha set classes de socis/sòcies: 
a) Són socis numeraris totes les persones majors d’edat que satisfacin 

la quota social establerta. 
b) Seran socis d’honor, aquelles persones a qui l’Assemblea General 

con fereixi aquesta distinció, i tindran un lloc de preferència en els 
actes oficials de l’entitat. 

c) Seran socis protectors els socis numeraris que hagin prestat o  
prestin voluntàriament una col·laboració econòmica o un servei 
especial en interès del Club reconeguts mitjançant acord de la Junta 
Directiva. 

d) Seran socis de mèrit, aquelles persones que la Junta Directiva 
atorgui l’esmentat títol en virtut de fets o mereixements rellevants al 
servei del club. 

e) Seran socis juvenils aquelles persones menors de 18 anys i majors 
de 15, i passaran automàticament a ser socis numeraris en complir la 
majoria d’edat. 

f) Seran socis infantils els socis menors de 15 anys. 
g) Seran socis esportistes, aquelles persones que practiquin 

assíduament, sota llicència federativa, alguna de les modalitats 
esportives desenvolupades en el Club i tindran els mateixos drets i 
obligacions que els socis de la mateixa edat, numeraris, juvenils o 
infantils. 
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6.1.2 Són abonats/des aquelles persones que satisfacin una 
quantitat per gaudir de les instal·lacions que té el club en règim de 
concessió, per un període de temps determinat, i dins del previst pels 
seus titulars per al seu ús. 

 
6.1.3 Són usuaris/àries d’activitats dirigides aquelles persones que 
satisfacin una quantitat determinada per realitzar les pràctiques es· 
portives previstes a l’article 3, punt b. 

 

6.2 Per ser soci/sòcia del Club Natació Sant Andreu serà necessari 
omplir i signar una sol·licitud que amb aquesta finalitat es facilitarà a 
Secretaria, amb indicació de les circumstàncies del sol·licitant i satis· 
fer una quota per dret d’entrada. La sol·licitud vindrà avalada per la 
firma d’un soci. 

 

Per ser Abonat/da, seran necessaris els mateixos requisits i satisfer 
una quantitat com a dret d’inscripció. Aquest requisit no serà neces· 
sari quan l’abonament no tingui una durada superior a un dia. 

 
6.3 En cas d’incompliment de les obligacions de soci/sòcia la Junta 
Directiva podrà acordar amb caràcter temporal, la suspensió de la 
condició de soci/sòcia, la qual cosa caldrà que sigui notificada al soci 
o sòcia amb especificació dels recursos contra aquesta decisió. La 
condició de soci/sòcia serà recuperada quan quedin restablertes les 
condicions incomplertes. 

 
6.4 La condició de soci/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’ex· 
pedient disciplinari. 

 

6.5.1 Els socis numeraris tenen els drets següents: 
a) Participar amb veu i vot a l’Assemblea General. 
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b) Ser electors i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat. 

c) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals 
organitzades per l’entitat. 

 

6.5.2 Pel que fa a l’ús de les instal·lacions i les activitats els socis i 

les sòcies han de saber: 
a) Que la pràctica de l’esport de la natació en les instal·lacions que dis· 

posa el Club s’ha de subjectar als reglaments oficials dels Organis· 
mes competents i a les normes de règim interior del Club. 

b) Que per a la pràctica dels altres esports que el Club pugui promoure, 
els socis i les sòcies hauran de pagar prèviament les quotes comple· 
mentàries, en el seu cas, que pel manteniment i desenvolupament es 
considerin necessàries. 

c) Que poden usar i gaudir de les instal·lacions propietat del Club en les 
condicions que es reglamentin per la Junta Directiva, sempre que 
subscriguin els títols de deute o la quota que el Club acordi. Dels 
títols de deute, que mai podran ser de part alíquota patrimonial, 
només podrà ser-ne titular qui ostenti la condició de soci numerari. 

d) Que poden assistir lliurement a les competicions esportives que orga· 
nitzi el Club, en el lloc que es destini, sense perjudici de les 
limitacions que acordi la Junta Directiva. 

e) Les persones Abonades i les Inscrites en Activitats Dirigides tenen el 
dret a participar i gaudir de les activitats organitzades per l’entitat en 
la forma i condicions previstes en els presents Estatuts. 

 

6.6 Obligacions dels/de les socis/sòcies, abonats/des i usuaris/àries 

d’activitats dirigides: 
 

Tot/a Soci/òcia, Abonat/da o Usuari/ària d’Activitats Dirigides, pel sol 
fet de ser-ho, s’obliga al compliment dels presents Estatuts, a acatar 
les disposicions dels organismes esportius i a captenir-se en tots els 
seus actes amb la correcció deguda. 
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6.6.1 Són obligacions dels/de les socis/sòcies numeraris/àries en 
particular: 

a) Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra 
que estableixin els òrgans de representació o de govern. 

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 compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives 
com de participació en els òrgans directius, consultius o de govern, 
quan escaigui. 

d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat 
i notificar-ne els canvis d’adreça. 

 
6.6.2 Els/les socis/sòcies numeraris/àries, juvenils, infantils i espor· 
tistes abonaran a la bestreta, i per mesos, trimestres, o en altres mo· 
dalitats que s’acordin, les quotes corresponents en vigor, assenyala· 
des per l’Assemblea General. 

 
6.6.3 Els/les socis/sòcies d’Honor no estaran obligats al pagament 
de cap quota. 

 
6.6.4 Els/les Abonats/des i els usuaris/àries d’activitats dirigides hau· 
ran de satisfer la quantitat que vingui determinada, per dies, setma· 
nes, mesos, trimestres, o altres modalitats que s’acordin, pels òrgans 
de representació o de govern, respectant l’ indicat en l’article 6.1.2. 
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Article 7 

Els òrgans de govern i administració seran: 
a) L’Assemblea General 
b) La Junta Directiva 

 
El primer és l’òrgan en què radica la sobirania de l’entitat. Al segon li 
cor· respon el govern, administració i la seva representació. 

 
7.1 L’ Assemblea General és l’òrgan de govern del club, i els seus 
acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva. 

 
7.2 Per tal de tenir dret a participar a les Assemblees Generals, cal 
ser major de 18 anys, no tenir suspesa la condició de soci en el 
moment de la convocatòria i pertànyer al club amb un mínim d’un any 
d’antelació, amb caràcter de soci numerari o esportista. Tenen dret a 
participar a les Assemblees Generals els socis numeraris, els socis 
esportistes i els socis protectors. També tenen dret a participar-hi els 
socis d’honor i de mèrit quan ostentin també la condició de socis 
numeraris. En tot cas han de ser majors de 18 anys i no tenir 
suspesa la condició de soci. 

El dret i l’obligació dels socis de participar a les Assemblees 
Generals serà sempre personal i no delegatori.  I hauran  de 
identificar-se  com a mínim  amb la presentació de un  document 
públic d’acreditació de la personalitat.. 

 
 

 

7.3 L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària. 
a) Dintre dels sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici 

social, el Club Natació Sant Andreu celebrarà l’Assemblea General 
Ordinària, prèvia convocatòria que farà la Junta Directiva en el terme 
que a continuació s’assenyala per tractar indispensablement, si més 
no, de les següents qüestions: memòria de les activitats realitzades, 
liquidació de l’exercici vençut, balanç de tancament i el pressupost 
per a l’exercici següent. 

b) Qualsevol Assemblea General que no sigui la prevista en l’article 
anterior, tindrà la consideració d’extraordinària. 
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7.4 L’Assemblea General, a més de les competències esmentades al 
punt anterior, té competència especial en les matèries següents: 

 
a) Fixació de les quotes de socis, 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’ultima modificació. 

b) Establiment de quotes extraordinàries o derrames. 

c) Adquisició, venda o gravamen dels béns comuns, obtenció de 
préstecs o crèdits, quan el seu valor excedeixi del 15% del 
pressupost anual de l’exercici. Cal entendre que el deute ocasionat 
en exercicis anteriors per qualsevol d’aquests actes, tindrà caràcter 
acumulatiu, i serà tingut en compte per la Junta Directiva a fi de no 
superar mai el valor del 15% del pressupost de l’exercici en curs. 

d) Règim disciplinari. 

e) Projectes i propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a 
l’Assemblea. 

f) Propostes que els socis vulguin presentar a l’Assemblea, sempre 
que tinguin el suport del 5% dels socis amb dret a veu i vot a 
l’assemblea general. També podran fer propostes els socis d’honor i 
de mèrit, sempre que es presentin per escrit i signades per un 
nombre de socis d’honor o de mèrit no inferior a cinc i els socis 
protectors, si ho fan, en nombre no inferior a vint. 

g) Modificació dels presents estatuts. 
h) Modificar l’escut, bandera i altres símbols externs del Club, així com 

la creació o implantació d’altres nous. 
i) Dissolució de l’entitat o fusió amb altres ja existents així com 

l’absorció d’entitats anàlogues. 
j) Emissió de Títols de deute, que mai podran ser de part alíquota 

patrimonial, transmissibles, sense drets econòmics. 
k) Ratificació de càrrecs, si escau, de les vacants cobertes en la junta 

directiva. 
l) Torn obert de paraules. 
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Article 8 
8.1 Les Assemblees Generals seran convocades per la Junta 
Directiva amb l’anticipació mínima de 25 dies. Quan s’escaigui la 
convocatòria es fixarà al tauler d’avisos del local social, i s’inserirà, a 
més, en un diari dels de més tiratge de la ciutat. 

 

L’assemblea general podrà ser convocada també a petició d’un 
nombre de socis igual, almenys, al 10% dels que integren el cens de 
socis amb dret a vot, majors de 18 anys. En aquest últim supòsit el 
tema proposat per a la deliberació no es referirà a una qüestió ja 
tractada i resolta pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos 
anteriors a la data de la sol·licitud. 

 
Entre la recepció per la Junta Directiva de la sol·licitud en forma dels 
socis d’una petició d’assemblea i la seva convocatòria, no podrà 
transcórrer més de 30 dies 

 
8.2 Les Assemblees Generals es consideren vàlidament constituïdes 
en primera convocatòria quan hi assisteixen la meitat dels socis 
convocats. En segona convocatòria quedarà vàlidament constituïda 
qualsevol que sigui el nombre d’assistents. Entre la primera i segona 
convocatòria han de transcórrer 30 minuts. 

 

8.3 Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el 
moment de la votació, excepte en aquelles matèries en que s’hagi 
previst una majoria qualificada. 

 
8.4 La Mesa de les Assemblees Generals es constituirà amb la Junta 
Directiva sota la presidència del/de la President/a del Club; autoritats 
que hi concorrin en representació d’institucions convidades; i 
membres designats amb aquesta finalitat per la Federació Catalana 
de Natació, si hi fossin. 

 
a) Aquesta Mesa dirigirà l’Assemblea General, ordenarà els debats i 

decidirà sobre la forma a seguir en les votacions. Aquestes podran 
ser ordinàries, nominals i secretes. 

b) En el primer cas els assistents, dempeus o bé asseguts, es pron un- 
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ciaran respecte a la proposta debatuda. 

c) En les votacions nominals els assistents de viva veu i prèviament 
anomenats, manifestaran el seu vot. 

d) En les votacions secretes, els assistents formularan el seu vot 
mitjançant papereta a dipositar a l’urna. 

e) La votació serà necessàriament secreta, quan ho sol·licitin el vint-i- 
cinc per cent dels assistents amb dret a vot. 

 
8.5 Les Assemblees Generals, tant si són Ordinàries com 
Extraordinàries, començaran passant llista dels assistents. 
Seguidament i després de llegir els assumptes de l’ordre del dia, es 
procedirà a la designació de tres dels socis components perquè 
aprovin l’acta i la signin en representació dels altres, amb el/la 
President/a i el/la Secretari/ària. 

 
8.6 A l’acta s’hi farà constar la data, lloc i horari de les reunions, 
composició de la Mesa, llista d’assistents, text dels acords adoptats i 
resultat de les votacions si n’hi hagués. 

 

Article 9 
A) La Junta Directiva 

 
9.1 Correspon a la Junta Directiva dirigir i executar les activitats 
esportives de l’entitat, el govern i administració del Club, així com la 
seva representació davant tota la classe de persones i organismes o 
entitats, tant de caràcter públic com privat. Igualment li correspon 
l’exercici de les accions pertinents de defensa dels interessos 
socials. 

 
La facultat representativa que exerceix la Junta Directiva i per tant, 
l’ús de la firma social, l’exercirà el/la President/a del Club i aquells 
altres membres de la Junta Directiva a qui delegui l’esmentat òrgan, 
mitjançant acord que figuri en el Llibre d’Actes. 

 

En l’acord de delegació es farà constar si les persones a les quals 
s’ha delegat han d’obrar i signar en forma mancomunada o 
indistintament. 
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9.2 La Junta Directiva serà composta pel/per la President/a, tres 
Vicepresidents/es, Secretari/ària, Tresorer/a, Comptador/a i un 
nombre de Vocals no inferior a tres, ni superior a nou. 

 

Tots hauran de reunir com a mínim els requisits següents: ser majors 
d’edat civil i no tenir suspesa la condició de soci al moment de la 
convocatòria. 

 
En cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’ha proveït la 
totalitat dels càrrecs o pel cessament o suspensió d’alguns dels seus 
components, sempre i que no afecti al càrrec de president/a, 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. 

 

9.3 Són atribucions del/de la President/a o Vicepresidents/es: 
a) Representar per dret propi el Club en tots els seus actes tant públics 

com privats. 
b) Presidir totes les sessions de la Junta Directiva i Assemblees 

Generals; disposar l’ordre de matèries tenint en compte els 
assumptes que hagin de ser tractats d’acord amb el que es disposa 
en aquests Estatuts, amb facultat d’interpretar-los, així com decidir  
en cas d’empat qualsevol votació. Concedir i retirar la paraula als 
socis i suspendre la sessió quan ho jutgi necessari, si  bé 
fonamentant la seva decisió. 

c) Vetllar pel bon nom del Club i l’estricte compliment dels preceptes 
reglamentaris; tindrà cura que cadascú compleixi amb les seves 
obligacions i sigui respectat en els seus drets. 

d) Executar els acords de les Assemblees Generals i Junta Directiva. 

e) Adoptar, amb caràcter interí, les resolucions que per raó d’urgència 
no puguin ser demorades fins a la reunió de la Junta Directiva, 
donant-n’hi compte en la reunió més pròxima. 

a) Les funcions dels dos Vicepresidents o de les dues Vicepresidentes 
són: substituir i representar el/la President/a, successivament, en els 
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casos senyalats a l’article 29. Cas de cessar en el seu càrrec el 
President, per qualsevol motiu, el Vicepresident corresponent el 
substituirà fins a con· cloure el seu mandat natural fora del previst en 
l’article 31. 

 
9.4 Són atribucions del/de la Tresorer/a: 

 

a) Signar els rebuts corresponents a les quotes de soci. 
b) Autoritzar, junt amb el Comptador, els rebuts de tots els cobraments i 

portar un llibre on consignarà detalladament els ingressos i 
pagaments, arxivant els comprovants corresponents. 

c) Signar amb el President i Comptador per ser presentat a l’Assemblea 
General els Estats de Comptes i Pressupostos a què es refereix 
l’article 9, punt 8-b dels presents Estatuts. 

d) Guardar sota la seva exclusiva responsabilitat els fons i crèdits de 
l’entitat, portant compte exacte de les entrades i sortides de caixa per 
retre’l mensualment a la Junta Directiva i sempre que aquest el 
demani exhibint els corresponents comprovants. 

 

9.5 Correspon al/a la Comptador/a: 
a) Intervenir i prendre nota de tots els ingressos i pressupostos a què  

es refereix l’article 9, punt 8-b. 
b) Substituir en tot el tresorer en absència d’aquest i ajudar-lo en les 

seves atribucions quan ho sol·liciti. 
 

9.6 Correspon al/a la Secretari/ària: 

a) Tenir cura de l’existència d’un registre on consti el nom i cognoms de 
cada soci per ordre d’antiguitat, amb expressió del  domicili, 
disposant les rectificacions que calgui. 

b) Estendre les actes de les Juntes Directives i Assemblees Generals, 
expressant de la manera més concreta i clara els acords que es 
prenen; estendre les certificacions oficials i d’altres documents propis 
de Secretaria i, junt amb el President, autoritzar amb el segell i 
signatura tots els documents que calgui. 

c) Donar compte en les sessions dels assumptes que han de discutir-se 
conforme a l’ordre de la convocatòria. 
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d) Portar en llibres separats les actes de les Assemblees Generals 
Ordinàries i Extraordinàries i de la Junta Directiva, anotant al marge 
de cada una el nom dels assistents i també portar un llibre d’acords 
generals addicionals als Estatuts. 

 
9.7 Per tal de facilitar els treballs de la Junta Directiva podran crear- 
se en el seu si Comissions o Ponències, permanents o transitòries, a 
les quals s’encomanarà l’estudi i resolució de determinats  
assumptes. L’acord de la Junta que les constitueixi determinarà la 
seva composició, competència i facultats i la durada del seu mandat 
serà com a màxim el mateix que el de la pròpia Junta Directiva que 
els ha nomenat. 
En tot cas les seves funcions mai substituiran les facultats i 
responsabilitats que són competència de la Junta Directiva. 

 

9.8 És competència de la Junta Directiva: 
a) Convocar les Assemblees Generals, tant Ordinàries com 

Extraordinàries, mitjançant l’observada de tots els requisits que conté 
l’article 8 dels presents Estatuts. 

b) Redactar la memòria relativa a l’exercici vençut i presentar a 
l’Assemblea General de Socis la seva corresponent liquidació del 
Pressupost, el Balanç de tancament de l’exercici, els comptes i el 
pressupost per a l’exercici següent. 

c) Les facultats d’ordre administratiu que són competència de la Junta 
Directiva podran ser delegades, en tot o en part, a favor de la 
persona aliena a la susdita Junta, a qui s’atorgarà l’oportú poder en 
què constaran clarament les seves facultats i les altres condicions de 
tota índole, que seran explicitades en el contracte corresponent. 

d) En aquest cas la persona a qui recaigui tal designació podrà tenir la 
denominació d’Administrador General o una altra d’anàloga en 
harmonia amb l’abast de les seves facultats i permanència 
d’aquestes, i haurà d’ésser associada al Club. 

e) Per a l’exercici de les anteriors facultats la Junta Directiva podrà 
acordar la realització de tants actes civils, mercantils o administratius 
com convingui en ordre al compliment de la seva finalitat esportiva 
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primordial i dels altres interessos econòmics i socials que li puguin 
estar confiats. 

f) Per tant podrà dur a terme la totalitat de les esmentades funcions, 
llevat dels casos que es detallen a l’article 7, punt 4, en què es 
requerirà la prèvia aprovació de l’Assemblea General de Socis, 
convocada amb aquesta finalitat. 

g) Per tal de garantir la vitalitat i la projecció necessàries de les 
seccions esportives que s’integrin en el Club, la Junta Directiva 
designarà per dirigir-ne cadascuna, un dels vocals. 

h) Aquests vocals, al seu torn, podran assistir-se del concurs i 
col·laboració d’una Junta o Consell de Secció, els membres de la 
qual, tant si són de la Junta Directiva com si no, seran nomenats per 
aquest, a proposta del Vocal dirigent de la secció. També podrà 
designar-se un membre de la Junta Directiva com a Delegat de 
Seccions per a la seva millor coordinació. 

 

9.9 Correspon als Vocals: 
 

a) Intervenir en tots els assumptes que siguin competència de la Junta 
Directiva, no solament mitjançant vot, sinó il·lustrant-lo amb el seu 
parer. Tanmateix correspondrà als vocals l’exercici de totes aquelles 
funcions que acordi la Junta Directiva. 

b) És potestat de la Junta Directiva nomenar membres adjunts a ell per 
a l’exercici de les funcions que la pròpia Junta determini. Aquests 
adjunts assistiran a les reunions de la Junta Directiva que siguin 
convocades a l’efecte i en aquest supòsit tindran veu però no vot. 

c) Tots els càrrecs de la Junta Directiva, com els altres òrgans de 
govern trets o delegats per ell, a excepció del càrrec al·ludit a l’article 
9, punt 8-c, d i e, seran honorífics i gratuïts. 

d) La Junta Directiva es reunirà preceptivament una vegada al mes i 
encara, sempre que sigui convocat, amb vint-i-quatre hores 
d’anticipació com a mínim pel President o per qui estatutàriament el 
substitueixi. 

e) La Junta ha de ser convocada pel seu President, a iniciativa pròpia o 
a petició de la meitat dels seus membres. Restarà vàlidament 
constituïda quan hi siguin presents un terç dels seus membres que la 
componen. 
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f) Els seus acords s’adoptaran per majoria simple entre els assistents, 
amb vot decisori del President en cas d’empat, i quedaran registrats 
en un Llibre d’Actes, mitjançant la signatura del President i del 
Secretari de la Junta Directiva o dels qui estiguin de torn. 

g) Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit 
a l’acta el vot en contra que puguin emetre contra un acord i la seva 
explicació de vot, de forma succinta. 

h) Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva 
actuació davant l’Assemblea General. 

 

B) L’Assemblea de Garanties 

 

a) Estarà composta pels Socis d’Honor, de mèrit i pels quinze socis més 
antics de l’entitat. Els càrrecs de membre de l’Assemblea de 
Garanties i de la Junta Directiva són incompatibles. 

b) Aquesta Assemblea actuarà en règim de Ple o Comitè. 

c) Formaran el Comitè un mínim de vuit socis i un màxim de deu socis 
que l’Assemblea de Garanties designi d’entre els seus components i 
aquests últims escolliran d’entre ells al seu President, que serà, a la 
vegada, el President de l’Assemblea de Garanties. 

d) El Comitè es renovarà en la seva totalitat cada quatre anys i en 
podran ser reelegits els seus membres. 

e) Són facultats del Comitè de Garanties: 
1.- Ser consultat en qualsevol conflicte que es plantegi i emetre la 
seva opinió, així com formular recomanacions o observacions. Per 
fer-ho li hauran de ser facilitats els elements imprescindibles. 
2.- Actuar en els supòsits previstos en aquests estatuts com a Junta 
Gestora. 

f) A l’Assemblea de Garanties en Ple correspon: 

1.- Qualsevulla de les competències del Comitè que els recau per si. 
2.- Ser consultada especialment quan el conflicte que es plantegi 
tracti de supòsits de vulneracions dels Estatuts, i emetre la seva 
opinió, així com formular recomanacions o observacions. Per fer-ho li 
hauran de ser facilitats els elements imprescindibles. 
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Article 10 
Contra els acords presos pels òrgans de representació, govern i 
administració, llevat els de matèria disciplinària relatius a la conducta 
esportiva, es pot interposar recurs davant l’autoritat judicial en el 
termini de quaranta dies següents a la data de la seva adopció. 
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Article 11 
Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi 
lliure, presencial, directe, igual i secret entre els socis de l’entitat amb 
dret a vot. 

 

Article 12 
12.1 Seran elegibles per al càrrec de la Junta Directiva els socis que 
reuneixen les condicions assenyalades a l’Article 7, punt 2, en el 
moment de la convocatòria o en el temps de presentació de les 
candidatures. 

 
12.2 L’elecció dels membres de la Junta Directiva del Club es farà 
per un període de sis anys.* 

 

12.3 Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació 
temporal i les renovacions són totals. 

 

Article 13: Fases del procediment electoral 

a) Convocatòria de les eleccions, designació per sorteig dels membres 
de la junta electoral i constitució d’aquest òrgan, i aprovació del cens 
electoral. 

b) Presentació i proclamació de les candidatures. Les candidatures han 
d’estar avalades indistintament per la signatura de vint-i-cinc socis 
d’Honor, de Mèrit o Protectors o per la signatura de 100 socis 
numeraris o Esportistes que reuneixin les condicions establertes en 
l’article 7è, punt 2. 

c) Realització de l’elecció, l’escrutini i proclamació dels guanyadors. 
Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la 
realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim 
de 60 dies. 

 

Article 14 

La convocatòria d’eleccions correspon a la Junta Directiva. L’acte de 
les votacions s’ha de fer en una jornada electoral que pot fer-se 
coincidir amb una Assemblea General o bé realitzar-se 
independentment. 
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Article 15 
La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se 
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 16 
La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant 
l’anunci en un diari d’àmplia difusió a Barcelona, o per tramesa directa als 
socis, i, en tot cas, s’ha de publicar al tauler d’anuncis del Club. Igualment 
s’ha de comunicar a la Federació Catalana de Natació. 

 

Article 17 
La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar del següent: 
Nombre de llocs que cal proveir – Càrrecs de Junta a dotar - 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 per als associats un cop constituïda  la junta 
electoral, i de presentació de reclamacions als efectes d’esmena – Termini 
per a la presentació de candidatures – Dia i lloc de les eleccions – Temps 
d’obertura del col·legi electoral i Forma d’ acreditació dels electors que com 
a mínim  s’identificaran amb la presentació de un  document públic 
d’acreditació de la personalitat.. 

 

Article 18 
La Junta Electoral ha d’estar integrada per quatre membres, elegits per 
sorteig públic entre tots els socis que reuneixin les condicions de l’Article 7, 
punt 2. En el sorteig s’elegiran quatre membres suplents per poder 
procedir, en el seu cas, a substitucions en supòsits de no acceptació del 
càrrec, per causes justificades o impossibilitat d’exercir-lo. 

 

Article 19 
Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la 
Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la 
formalment, i elegir-ne president. Ha d’actuar com a secretari de la Junta 
Electoral, amb veu però sense vot, el que ho sigui del Club. 
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Article 20 
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 candidats, i publicar i comunicar els resultats. 

 

Article 21 
Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim 
de tres dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. La 
resolució de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els tres dies 
següents. 

 

Contra els acords de la Junta Electoral pot interposar-se recurs davant el 
Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Natació en el termini de  
tres dies següents a la notificació de l’acord impugnat o al d’aquell que 
s’entengui desestimada tàcitament la reclamació, perquè no s’hagi dictat cap 
resolució expressa en el termini establert. 

 

Article 22 
Els electors votaran candidatures completes amb els noms dels socis 
candidats, acompanyats dels càrrecs a què es presentin cadascun i segons 
la composició que es fixa a l’article 9, punt 2, per a la Junta Directiva. 

 

Article 23 
Si es presenta o fos vàlida només una candidatura, la Junta Electoral 
procedirà directament a la proclamació dels seus components com a elegits 
per a la Junta Directiva. 

 

Article 24 
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 Junta Ges- 
Gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini màxim 
de tres mesos. 
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Article 25 

L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de 
comunicar la junta electoral mitjançant certificació, dins dels 3 dies 
següents, a la junta directiva, al Registre d’entitats esportives i a la 
Federació Catalana de Natació. 

 

Article 26 

Els candidats elegits han de prendre possessió dins dels 5 dies 
següents a la seva elecció, sense que aquesta circumstància 
modifiqui l’acabament del mandat natural previst en aquests estatuts 
ni el començament del nou mandat. 

 

Article 27 

El cessament de components de la Junta Directiva es produeix, si és 
el cas, per les causes següents: 

1. Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits. 
2. Pèrdua de condició de soci de l’entitat. 
3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit. 
4. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec. 

5. Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels 
òrgans de govern o representació del Club. 

6. Aprovació d’un vot de censura. 

7. Dimissió o renuncia. 
 

Article 28 

La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva ve 

motivada per: 

1. Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho 

justifiquin i ho aprovi la Junta. 
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2. Suspensió de la condició de soci. 

3. Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un 
dels seus components, si així ho acorda la Junta Directiva. 

4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària. 

 

Article 29 
En el cas suposat de vacant produïda per dimissió, suspensió, 
renúncia o cessament del president, ha d’exercir les seves funcions 
el vice-president, o els vice-presidents per ordre de grau. En cas 
d’absència d’aquests, l’ha de substituir el membre de junta amb més 
antiguitat com a soci de l’entitat. 

 

Article 30 
30.1 En cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’ha 
proveït la totalitat dels càrrecs a les eleccions o pel cessament o 
suspensió d’algun dels seus components, sempre que no afecti el 
càrrec de President, es durà a terme la provisió transitòria de 
vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la 
consideració d’elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió 
transitòria es delega a la decisió de la Junta Directiva, que haurà de 
ser ratificada en la propera Assemblea que es realitzi. 

 
30.2 Els càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els 
designats per ocupar-los, són transitoris, només pel temps que resti 
de mandat al càrrec. S’exceptua d’aquesta norma el designat per 
substituir un membre de la Junta amb el mandat suspès 
temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut s’ha 
de limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà 
acabada la suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries 
puguin alterar el temps natural del mandat dels càrrecs prevists en 
aquests estatuts. 
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Article 31 

31.1 Cas de produir-se la renúncia o el cessament dels components 
de la Junta Directiva en forma simultània i generalitzada, si afecta a 
més del 50% dels seus membres, incloent-hi el/la President/a, o al 
75% dels membres directius, estigui o no el/a la President/a; o resten 
menys de cinc directius, la Junta Gestora constituïda pels membres 
del Comitè de Garanties, assumirà les funcions que corresponguin a 
aquella amb la finalitat principal de convocar eleccions per proveir els 
càrrecs de la junta directiva, la qual cosa ha de ser en el màxim de 3 
mesos que s’hagi pres possessió dels càrrecs. 
31.2 S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en què la dimissió 
es produeix per la decisió dels cessants de presentar-se com a 
candidats en un procés electoral convocat. En aquest cas, si resten a 
la Junta Directiva 1/3 dels seus components, la Junta es manté amb 
aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni nomenar la 
Junta 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. 
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Article 32 

Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el/la President/a de 

l’entitat, la totalitat de la Junta Directiva, o qualsevol dels seus membres, cal 

que ho demani per escrit motivat, com a mínim, el 15% dels socis de l’entitat 

dels que reuneixin les condicions de l’article 7.2 . 

 

Article 33 

Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura, dins dels 10 dies se· 

güents s’ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres 

de la Junta Directiva designats per aquest, els 2 primers socis signants de la 

sol·licitud i 1 delegat de la Federació Catalana de Natació que en serà el 

president. 

 

Article 34 

Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud als requisits senyalats a 

l’article 32, 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 de Assemblees Generals de Socis. 

 

Article 35 

El vot de censura només el pot acordar la majoria dels 2/3 dels socis 
assistents a l’assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en l’acte de 
votació hi participin, com a mínim, un 20% del total de membres de ple dret 
del club i sempre amb un mínim de 625 votants. 

 

Article 36 

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

membres a qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el règim 

següent: 
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1. En el cas que el vot de censura afecti al president, ha d’exercir les seves 

funcions el vicepresident, o els vicepresidents per ordre de grau, i en el seu 

defecte el membre de la Junta Directiva més antic com a soci de l’entitat. 

2. Si el vot de censura afecta a menys d’un 50% dels membres de la Junta 

Directiva, incloent-hi el President, o a menys d’un 75% dels membres de la 

Junta Directiva sense incloure el president, i sempre que no resti constituïda 

per menys de 5 membres, correspon als membres no afectats decidir la 

provisió transitòria de vacants, acord que ha de ser ratificat en la primera 

Assemblea General de Socis que realitzi el club. 

3. Si el vot de censura afecta a més del 50% dels components de la Junta 

Directiva, incloent-hi el President o a més d’un 75 dels membres de la Junta 

Directiva, estigui o no inclòs el President, o en qualsevol cas quan la Junta 

Directiva resti constituïda per menys de cinc membres, es constituirà la 

Junta Gestora constituïda pels membres del Comitè de Garanties, amb 

l’objecte de convocar noves eleccions, per proveir els càrrecs de la junta 

directiva, la qual cosa ha de ser en el màxim de 3 mesos que s’hagi pres 

possessió dels càrrecs. 
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Article 37 

Règim econòmic 

 

37.1 La vida econòmica del Club Natació Sant Andreu es regula 
segons el règim de pressupostos i patrimoni propi, subjecte a les 
limitacions legals que correspongui. 

 
L’objectiu principal del destí dels béns dels quals 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 seus associats o 
directius. 

 
37.2 La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de 
l’entitat amb el límit total de despeses previstes en el pressupost 
anual amb una variació màxima d’un 15%. 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. 

 

37.3 El Club Natació Sant Andreu podrà adquirir, vendre o gravar 
béns immobles, obtenir diners a préstec o crèdits i emetre títols 
representatius de deute, que mai podran ser de part alíquota 
patrimonial, sempre que es compleixin els següents requisits: 

 
Que aquestes operacions estiguin autoritzades per una Assemblea 
Ge· neral del Club, mitjançant acord aprovat per majoria de dos 
terços dels socis presents. 

a) Que aquests actes no comprometin de forma irreversible el patrimoni 
de l’entitat o les activitats que constitueixen el seu objecte social. 
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37.4 El Club Natació Sant Andreu no podrà destinar els seus béns a 
fins industrials, comercials, professionals o de serveis, ni exercir 
activitats d’igual caràcter amb el fi de repartir beneficis entre els seus 
socis. Els seus ingressos s’aplicaran íntegrament a la conservació 
del seu patrimoni social. 

 

37.5 Figuraran en el pressupost d’ingressos els següents recursos 
socials: 

 
a) Les quotes i aportacions dels socis. 
b) Els ingressos procedents d’activitats organitzades pel Club, i la 

participació que li correspongui en aquells altres que en pren part. 
c) Les quantitats que, en concepte de donatiu o ajut, pugui rebre. 

d) Els títols de deute, que mai podran ser de part alíquota patrimonial, 
transmissibles, sense dret a la percepció de dividends, beneficis, ni 
reintegra· ments o retorn, inclòs en el supòsit de dissolució i 
liquidació de l’article 45. 

e) Els que puguin produir-se a conseqüència de convenis, concerts, 
con· cessions, contractes o qualssevol altres. 

 

37.6 El dia 31 d’agost de  cada any es tancarà l’exercici econòmic i 
es practicarà un balanç i compte de resultats dels quals se’n farà 
resum i estaran a disposició dels socis, com a mínim, durant els deu 
dies anteriors a l’Assemblea General. 

 
37.7 La facultat d’obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i de 
crèdit d’entitats bancàries o caixes d’estalvi o crèdit, la 
desenvoluparà la Junta Directiva mitjançant el seu President, 
Secretari, Tresorer i Comptador i dels seus substituts mitjançant la 
firma conjunta d’un dels dos consellers que exerceixin els dos 
càrrecs senyalats en últim lloc o dels que estiguin de torn. 

 

37.8 El Club Natació Sant Andreu farà auditar els comptes de cada 
exercici per un expert independent. 
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Article 38 

Règim documental 

 
38.1 Integren el règim documental i comptable: 

a) Els llibres d’actes de la Junta Directiva, de l’Assemblea General de 
Socis i de l’Assemblea de Garanties. 

b) El llibre de registre de socis. 
c) Els llibres de comptabilitat oficials. 
d) Els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica. 
e) L’informe anual de l’auditoria. 
f) La documentació referent a les obligacions fiscals i laborals. 

g) El llibre de matrícula del personal empleat. 
h) El llibre de visites de la Inspecció de Treball 
i) El llibre de col·laboradors en règim de voluntariat, on constarà una 

relació actualitzada del voluntaris, amb una descripció mínima de la 
tasca que fan i de llur capacitació específica, si en tenen. 

 

38.2 Els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat 
s’han de diligenciar davant els organismes administratius 
corresponents, la Federació Catalana de Natació o per diligència 
notarial. 

 

Article 39 

El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de 

les regles de joc del partit, prova o competició, de la conducta 

esportiva o de les normes de la conducta associativa. 

 

Article 40 

La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat 

de reprimir o sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius. 

 

Article 41 

L’exercici de la potestat disciplinària correspon: 

1. Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc, el 

partit, la prova o competició de caire intern associatiu, amb 

subjecció a les regles establertes de cada modalitat esportiva o a 

les específiques aprovades per a la competició de què es tracti. 
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2. Les decisions que els jutges o àrbitres acordin de manera immediata 

durant el desenvolupament d’un joc, un partit, una prova o una compe· 

tició de caire intern associatiu, i referides a les infraccions de les regles 

de joc, són inalterables. 

3. A la Junta Directiva, que delegarà en un òrgan col·legiat que es 

denominarà “Comissió de Disciplina” i que estarà composta per cinc 

membres designats per la mateixa Junta d’entre els socis en els quals 

concorri les situacions previstes en el article 7.2. Aquest òrgan, convocat 

cada vegada que sigui necessari, resoldrà per majoria els assumptes 

sotmesos a la seva competència. El seu mandat coincidirà amb el de la 

Junta Directiva delegant. 

 

Article 42 

42.1 Contra les decisions definitives es pot interposar recurs: 
a) Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per 

l’òrgan jurisdiccional delegat per infraccions contra la conducta esportiva, 

es pot interposar, en el termini màxim de deu dies hàbils següents a la 

notificació de l’acte impugnat, recurs davant del Comitè d’Apel·lació la 

Federació Catalana de Natació. 

b) Contra els acords disciplinaris, quan es tracti de sancions imposades per 

infracció de la conducta associativa i també qualsevol altra decisió de 

tipus societari no esportiu aprovada pels òrgans de govern i 

administració del Club, pot formular-se reclamació davant l’autoritat 

judicial en el termini dels quaranta dies següents a la notificació de l’acte 

impugnat. 

42.2 Per mitjà de reglament intern de Règim Interior, aprovat per la Junta 

Directiva i ratificat per l’Assemblea General de Socis, s’estableix un règim 

tipificant-se 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. 
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Article 43 

Els Estatuts poden ser modificats o reformats per acord de 
l’Assemblea General convocada a l’efecte, mitjançant votació 
favorable de les 2/3 parts dels socis assistents. 

 

Article 44 

44.1 L’entitat es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absor· 
ció en altres associacions o clubs, i per les altres causes previstes en 
l’ordenament jurídic vigent. 

 
44.2 L’extinció del club per qualsevol causa comporta  la 
cancel·lació, d’ofici a instància de part, de la seva inscripció al 
Registre d’Entitats Esportives. L’acord d’absorció o fusió en altres 
associacions o clubs s’ha d’adoptar, com a mínim, per una majoria 
dels dos terços dels socis assistents a l’assemblea general 
convocada a l’efecte. 

 

44.3 Excepcionalment, l’entitat es pot dissoldre per acord de 

l’assemblea general convocada a l’efecte per una majoria de dues 

terceres parts dels socis assistents, i sempre que representin la 

majoria del total de socis amb dret a vot. 
 

Article 45 

45.1 Acordada la dissolució, la Junta Directiva assumirà les funcions 
de liquidar i formular inventari i procedirà a la realització de l’actiu i a 
l’extinció del passiu. Si en resultés algun sobrant aquest passarà a la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, perquè 
acordi la destinació dels béns, donant-se per cancel·lada la seva 
inscripció en el Registre d’Entitats Esportives. 

 
45.2 Un cop realitzat allò que disposa l’apartat anterior, es convocarà 
per última vegada l’Assemblea General per tal de donar compte dels 
fets. Els llibres i documents del Club es lliuraran a l’arxiu municipal 
de Barcelona. 
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Article 46 

L’òrgan competent per interpretar, en cas de conflicte, el previst en 
aquests Estatuts és la Junta Directiva i de la referida interpretació o 
determinació estarà obligada a donar compte a l’Assemblea General 
perquè aquesta incorpori les normes a seguir d’ara endavant. 

 

Article 47 

El Club Natació Sant Andreu pot atorgar les següents distincions: 

 
Insígnia en la categoria d’Argent 
Insígnia en la categoria d’Or 
Insígnia en la categoria d’Or i Brillants 

 

Aquesta última és la distinció més valuosa que pot atorgar el Club i  
la concedirà l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. 

 
 
 

L’entitat es regeix pel text únic de la Llei de l’Esport, aprovat pel Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que despleguin, i 
pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de 
Catalunya, modificat pel Decret 55/2012 de 29 de maig. Es regeix, 
també, pels seus Estatuts i pels Reglaments de desplegament aprovats 
per l’Assemblea General. Subsidiàriament són d’aplicació les normes 
reguladores de la Federació Catalana de Natació. 

 ______________________________________________________ 

Text Refós dels Estatuts aprovats per l’Assemblea General de Socis de 24 d’abril de 

2019, que inclou les modificacions parcials d’Estatuts aprovades en les assemblees 

generals de socis de 14 de maig de 2009, 28 d’abril de 2016 i 24 d’abril de 2019. 

Adaptats a les normes i disposicions legals que afecten a les entitats esportives 

catalanes d’acord amb el Decret 58/2010 i Decret 55/2012. 

 

Signat    Vist i Plau 
El Secretari    El president 
Albert Marrugat i de la Iglesia  Angel Bernet i Ribó 



 


