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Estatuts RACC
Capítol

1 Del Club

Article 1

Naturalesa
El REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA és una associació
privada, de duració indefinida, sense afany de lucre, amb plena
personalitat jurídica i capacitat d’obrar, que es regeix pels
presents Estatuts i per les disposicions legals vigents que li
siguin d’aplicació.

Article 2

2. El Club pot distingir com a socis d’honor les persones
que per la seva representativitat, circumstàncies
especials o mèrits contrets en servei del Club,
mereixin aquest reconeixement. També hi pot haver
un President i Vicepresidents d’Honor, nomenats
per l’Assemblea General.
Article 9

Els socis tindran els drets següents:
a) Contribuir al compliment dels fins específics del Club.

Denominació

b) Rebre les diferents prestacions del Club segons els seus
àmbits d’actuació d’acord amb les normes que les
reglamentin.

Constituïda l’any 1906 amb el nom d’“Automóvil Club de
Barcelona”, la denominació actual de l’associació és la de
REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA (RACC), segons
adaptació feta l’any 1910.
Article 3

c) Participar en les Assemblees Generals d’acord amb el
que estableixen aquests Estatuts.

Domicili

Objecte social

d) Ser compromissari, representant dels socis a les
Assemblees Generals del Club, d’acord amb el que estableix
l’article 16 d’aquests Estatuts per a l’exercici d’aquesta
representació.

El REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA té com a objecte
bàsic:

e) Ser elector i elegible per als òrgans de representació i govern
del Club, d’acord amb el que disposen aquests Estatuts.

El domicili social del Club és a Barcelona, avinguda
Diagonal, 687.
Article 4

f) Separar-se lliurament del Club.

a) Prestar serveis als seus socis per tal de satisfer les
seves necessitats en l’àmbit de la mobilitat i la defensa
dels seus drets en aquest àmbit.
b) Afavorir una mobilitat sostenible, mitjançant la
millora de la seguretat viària i la protecció del medi
ambient.

g) Els altres drets que els atribueix la llei.
Article 10

a) Contribuir al compliment de les activitats del Club.

Article 6

b) Complir els Estatuts del Club, els reglaments i els acords
dels òrgans de representació o de govern, adoptats vàlidament
en l’àmbit de les seves competències.
c) Contribuir al sosteniment de les càrregues econòmiques del
Club, abonant les quotes socials i fent el pagament dels serveis
addicionals que li presti el Club.

Àmbit d’actuació funcional
Les activitats del Club es desenvolupen sense límit de
territorialitat, encara que el nivell de les prestacions ofertes
pel Club pugui ser diferent, segons el grau d’implantació que
tingui o adquireixi en els diferents territoris.

d) Les altres obligacions que estableix la llei.
Article 11

2. La sol·licitud d’ingrés implica l’acceptació dels Estatuts i de
les normes vigents al Club.

Registre

3. L’acord d’admissió serà comunicat al nou soci per escrit o
mitjançant correu electrònic, acompanyant-hi la documentació
bàsica adient a la seva condició i amb expressió del número
de soci que li correspon.

El REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA està inscrit en
el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya,
i la Secció Esportiva del Club, en el Registre d’Entitats
esportives de la Generalitat de Catalunya.
Article 12
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Article 8

Alta de la condició de soci
1. L’adquisició de la condició de soci es farà a sol·licitud de
l’interessat o dels seus representants legals en els casos que,
per raó de capacitat civil, així ho estableixin les disposicions
legals, d’acord amb els procediments establerts pel Club.

Normativa aplicable
El Club es regirà pels seus Estatuts i, complementàriament
i en allò que no hi estigui previst, per la legislació catalana
en matèria d’associacions i les altres disposicions legals
que siguin aplicables en aquest cas.

Article 7

Obligacions dels socis
Són obligacions dels socis:

c) El foment i la pràctica de l’esport de l’automobilisme
i de tot altre tipus d’esports del motor, participant i
organitzant, mitjançant la Secció Esportiva, manifestacions
i competicions esportives.
Article 5

Drets dels socis

Baixa de la condició de soci
1. La baixa de la condició de soci es pot produir per qualsevol
de les següents causes:

Dels socis i d’altres membres

a) Per decisió voluntària del soci notificada per escrit a les
oficines del Club.

Socis

b) Per defunció del soci.

1. Són socis del Club les persones físiques i jurídiques
que, d’acord amb les normes del Club, sol·licitin
ser-ne membres, hagin estat acceptades per la Junta
Directiva i hagin satisfet la quota corresponent.

c) Per decisió de la Junta Directiva com a conseqüència de la
tramitació d’un procediment disciplinari obert al soci per
infracció greu o molt greu, amb les condicions i garanties
previstes a l’article 64 d’aquests Estatuts.
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c) No tenir suspesa la condició de soci.

d) Per incompliment de pagament de les quotes socials o dels
serveis, previ requeriment del Club en la forma que determini
el Reglament de règim intern.
2. La baixa comportarà la pèrdua de la condició d’associat i
de tots els drets inherents a aquesta condició.

Capítol

3

Article 13

2. Totes aquestes circumstàncies hauran de concórrer en els
socis compromissaris al moment de la convocatòria del sorteig.
Article 17

L’Assemblea General és competent per tractar, deliberar i
acordar sobre els següents punts:
a) Informe o memòria de les activitats del Club de l’exercici
vençut, que haurà de presentar la Junta Directiva.

Òrgans de Govern, Administració,
Gestió i
Consulta

b) Aprovació del balanç i compte de resultats de l’exercici
anterior, i del pressupost de gestió per a l’exercici econòmic
següent.
c) Aprovació de la gestió de la Junta Directiva.

Òrgans de govern

d) Elecció i separació dels membres de la Junta Directiva.

Els òrgans de govern del Club són:

e) Acordar la forma i l’import de les contribucions al
finançament de l’associació.

a) l’Assemblea General de socis;
b) la Junta Directiva, i

f) Autoritzar la Junta Directiva per efectuar disposicions
extraordinàries per a qualsevol tipus d’inversió o desinversió,
relacionades amb l’activitat del Club i empreses vinculades,
no contemplades en el pressupost, el valor de les quals
excedeixi del 10% del pressupost anual d’ingressos
consolidats.

c) els altres òrgans previstos en aquests Estatuts.

Secció 1a. L’Assemblea General de socis
Article 14

Naturalesa de l’Assemblea General

g) Autoritzar la Junta Directiva per concertar operacions de
crèdit i avals per import superior al 10% del pressupost
d’ingressos consolidats.

L’Assemblea General de socis és l’òrgan superior de govern
del REIAL AUTOMÒBIL CLUB DE CATALUNYA. Els seus
acords són vinculants per a tots els socis i per a la Junta
Directiva.
Article 15

h) Aprovació del règim disciplinari.
i) Propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a
l’Assemblea.

Composició de l’Assemblea General

j) Modificació dels Estatuts.

1. El Club, mentre compti amb més de 100.000 socis, constituirà
l’Assemblea mitjançant compromissaris, és a dir, per una
representació dels socis integrada per 8.000 socis
compromissaris distribuïts en la forma següent:

k) Proposta de fusió o segregació del Club.
l) Dissolució del Club.
m) Aprovació del Reglament de Règim Intern del Club i de
les seves modificacions.

a) Pels 2.000 socis més antics.

n) Precs i preguntes.

b) Per 4.800 socis amb quatre o més anys d’antiguitat, elegits
per sorteig.
c) Per 1.200 socis amb més d’un any d’antiguitat i menys de
quatre, elegits per sorteig.

o) Exercir les altres funcions que la llei atribueix a l’Assemblea
General.
Article 18

2. També tindran la condició de compromissaris els socis
integrants de la Junta Directiva amb mandat vigent en el
moment de realitzar-se l’Assemblea General, el President i els
Vicepresidents d’Honor, si n’hi ha, i tots els socis que hagin
estat Presidents del Club en mandats anteriors.

2. Són extraordinàries totes les altres Assemblees Generals
previstes amb aquest caràcter en els Estatuts, així com les
que es convoquin en el curs de l’exercici, fora de l’ordinària,
per tractar qualsevol de les matèries que són competència
de l’Assemblea General, en els casos següents:

4. El sorteig per a l’elecció dels socis compromissaris es regirà
pel procediment establert al Reglament de Règim Intern del
Club. El sorteig inclourà els socis que compleixin el requisit
d’antiguitat corresponent l’últim dia de l’exercici anterior a la
realització del sorteig. El sorteig entre els socis a què es
refereixen les lletres b) i c) de l’apartat 1 no inclourà els 2.000
socis més antics.

6. Les persones jurídiques estaran representades per persona
expressament delegada per l’òrgan competent de l’entitat.
Article 16

Condicions dels socis compromissaris
1. Les condicions que han de concórrer en els socis per ser
elegibles com a compromissaris i formar part de l’Assemblea
han de ser les següents:
a) Ser major d’edat civil.
b) Tenir l’antiguitat mínima d’un any com a soci, sense perjudici
de la distribució que es diu a l’article anterior.
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Classes d’Assemblees Generals
1. Les Assemblees Generals poden ser ordinàries i extraordinàries.
És ordinària l’Assemblea que preceptivament s’haurà de celebrar
una vegada l’any, dins dels quatre mesos naturals següents a
la fi de l’exercici, per conèixer i decidir sobre qualsevol matèria
de la seva competència però, com a mínim, sobre les que
s’esmenten als apartats a), b), c) i n) de l’article anterior.

3. El mandat i la representació dels socis compromissaris elegits
ho serà per a quatre exercicis.

5. La representació dels socis compromissaris elegits serà
personal i podrà ser delegable si així ho estableix el Reglament
de Règim Intern.

Competències de l’Assemblea General

a) Quan la Junta Directiva ho consideri convenient.
b) Si ho sol·licita un mínim d’un 10% dels socis o d’un
30% dels socis compromissaris.
Article 19

Convocatòria de les Assemblees Generals
1. La convocatòria de les Assemblees Generals s’ha de fer per
acord de la Junta Directiva.
2. Entre la convocatòria de l’Assemblea General i la seva
realització ha de transcórrer un mínim de 15 dies i un màxim
de 60 naturals. En cas que la convocatòria es faci a instància
dels socis, el termini màxim de realització de l’Assemblea
General serà de 30 dies naturals a comptar des de la sol·licitud.
3. La convocatòria ha d’indicar la data, l’hora i el lloc de la
reunió de l’Assemblea i ha d’incloure l’ordre del dia. Quan es
convoqui a iniciativa dels socis, a l’ordre del dia hi hauran de
constar necessàriament els temes o qüestions proposades per
ells, a més dels que pugui acordar la Junta Directiva.
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4. El Club posarà a disposició dels socis o compromissaris en
el domicili social la documentació relativa als assumptes a
tractar per l’Assemblea General, com a mínim durant els 10
dies naturals anteriors al de la realització de l’Assemblea.
Article 20

1. La convocatòria de l’Assemblea General es farà pública a
la web corporativa del Club com a mínim quinze dies abans
de la data de la reunió.

2. Els càrrecs a la Junta seran com a mínim i necessàriament el
de President, un o més Vicepresidents i un Secretari, l’adscripció
dels quals, llevat el de President, es distribuirà entre els membres
que la integrin per acord de la mateixa Junta a proposta del
President. La Junta podrà nomenar càrrecs tècnics o assessors
per àrees de responsabilitat quan ho cregui oportú per al millor
funcionament de la mateixa Junta.

2. Amb aquesta mateixa antelació s’ha de comunicar també
als socis compromissaris amb un escrit adreçat al domicili que
consti en el registre del Club.

3. Els membres de la Junta són elegits per l’Assemblea
General, d’acord amb el que preveu la Secció 4a d’aquest
Capítol.

Anunci de la convocatòria de l’Assemblea

3. El tràmit establert a l’apartat anterior es podrà substituir
o complementar, si així ho acorda la Junta Directiva, per una
comunicació mitjançant correu electrònic a l’adreça electrònica
designada pels socis o compromissaris.
Article 21

i entre ells el President, haurà de tenir com a mínim quatre anys
d’antiguitat com a soci.

Article 26

Els membres de la Junta Directiva han de ser socis en els quals
concorrin, almenys, les condicions següents:
a) Ser major d’edat.

Presidència, secretaria i desenvolupament de l’Assemblea

b) Tenir, al moment de convocar les eleccions, una antiguitat
mínima com a soci d’un any o de quatre anys, d’acord amb el
que preveu l’apartat 1 de l’article anterior.

1. L’Assemblea General estarà presidida per una mesa
integrada pel President i els altres components de la Junta
Directiva. Actua com a Secretari de l’Assemblea el del Club
o qui el substitueixi, el qual aixeca acta de la sessió.
2. Correspon al President del Club i, si s’escau, als altres
membres de la Junta Directiva, la direcció dels debats, establir
els torns d’intervenció, ordenar les votacions i garantir l’ordre
en el desenvolupament de la sessió. Excepcionalment, el
President podrà suspendre la sessió per causes greus que
impedeixin el seu desenvolupament normal, comunicant en
el mateix acte el dia i l’hora de represa dins el termini màxim
de 15 dies.

c) No tenir suspesa la condició de soci, ni estar inhabilitat per
ocupar el càrrec.
Article 27

2. Els elegits han d’acceptar el càrrec d’acord amb el que
preveu l’article 44.
3. L’acceptació del càrrec dels membres de la Junta Directiva
s’ha d’inscriure en el Registre d’Associacions.

2. Els acords es prenen per majoria dels presents o representats
en el moment de la decisió o votació, excepte en aquelles
matèries en què s’hagi previst una majoria qualificada en
aquests Estatuts o que la prevegi la normativa aplicable. Perquè
sigui vàlida l’adopció de qualsevol acord serà indispensable
que hagi estat inclòs a l’ordre del dia.
3. En tot cas es requereix el vot favorable dels 2/3 dels
compromissaris assistents per a l’adopció dels acords a què
es refereixen les lletres k) i l) de l’article 17.
Article 23

Acta de l’Assemblea
L’acta es pot aprovar a la mateixa Assemblea o la poden
aprovar posteriorment dos socis designats per la mateixa
Assemblea com a interventors, els quals la signaran juntament
amb el President i el Secretari. En aquest cas el termini per
l’aprovació de l’Acta no serà superior a 90 dies.

Secció 2a. La Junta Directiva
Article 24

Naturalesa i funció
La Junta Directiva és l’òrgan col·legiat de representació i de
govern del Club que, en el marc de les competències reconegudes
per la llei i per aquests Estatuts, té la funció de promoure, dirigir,
administrar i executar totes les activitats del Club, d’acord amb
el seu objecte social, sempre que no siguin de l’exclusiva
competència de l’Assemblea General.

Article 25

4. En qualsevol cas, els membres de la Junta Directiva sortint
continuaran en funcions fins que els nous membres elegits
acceptin el càrrec i en prenguin possessió.

Constitució de l’Assemblea i aprovació d’acords
1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament en única
convocatòria sigui quin sigui el nombre de socis o
compromissaris presents o representats.

Composició de la Junta Directiva
1. La Junta Directiva estarà integrada per un mínim d’onze
membres i un màxim de dinou. La meitat més u de la Junta,

Durada del mandat
1. El mandat de la Junta serà simultani per a tots els seus
components, tindrà una durada de quatre anys i podran ser
reelegits sense limitació de mandats.

3. També poden formar part de la mesa el Director General
i altres càrrecs tècnics designats per la Junta Directiva.
Article 22

Requisits per ser membre de la Junta

Article 28

Competències de la Junta Directiva
La Junta Directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar el Club de la manera més
àmplia que reconeix la llei i fer complir els Estatuts, els
reglaments i les decisions adoptades per l’Assemblea General.
b) Convocar les Assemblees Generals i constituir la mesa a les
Assemblees Generals, així com també dur a terme el sorteig
per a la designació dels components dels òrgans estatutaris
que s’han de constituir d’aquesta manera.
c) Formular i presentar a l’Assemblea General la memòria i
l’informe de les activitats del Club així com el tancament del
balanç i el compte de resultats, i el pressupost per a l’exercici
econòmic següent.
d) Aprovar els reglaments per al desenvolupament de les
activitats i els serveis del Club.
e) Presentar a l’Assemblea General per a la seva aprovació la
proposta de Reglament de règim intern del Club.
f) Nomenar i separar el personal directiu que calgui per a
l’atenció dels diferents serveis del Club i assenyalar les seves
retribucions, així com també encarregar els informes i els
assessoraments que, a proposta del President, fossin convenients
al Club.
g) Interpretar els presents Estatuts i, en cas de dubte, resoldre
els casos que no hi siguin previstos.
h) Fixar les quotes i les prestacions pels serveis oferts en els
diferents àmbits d’actuació funcional del Club, així com les
normes d’ús dels serveis i prestacions i les tarifes corresponents.
i) Fer disposicions extraordinàries d’inversió o desinversió,
relacionades amb l’activitat del Club i de les empreses
vinculades, el valor de les quals no excedeixi del 10% del
pressupost anual d’ingressos consolidats.
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j) Comprar, vendre, gravar, hipotecar, llogar, permutar i per
qualsevol altre títol adquirir i alienar béns de qualsevol
naturalesa, mobles o immobles. Contractar obres. Demanar i
acordar avals i garanties fins i tot en favor de tercers, per tal
de dur a terme les esmentades operacions. Tot això dins dels
límits establerts per la llei i per aquests Estatuts.

Actes socials. Lliurarà certificacions i acreditacions amb
el vistiplau del President i col·laborarà amb ell al
desenvolupament de les sessions de l’Assemblea General i
de la Junta Directiva.
2. Correspon també al Secretari, de manera especial, vetllar
perquè el Club compleixi en tot moment les disposicions legals
vigents en matèria d’associacions.

k) Operar amb la banca privada i oficial, fins i tot amb el Banc
d’Espanya, i amb les caixes d’estalvis i altres entitats de crèdit,
realitzant tot allò que la legislació li permeti, i només amb les
limitacions legals i estatutàries procedents.
l) Adoptar les mesures necessàries o convenients per a la millor
administració i funcionament del Club, i nomenar i cessar
Directors, Delegats i altres càrrecs tècnics segons cregui oportú,
assenyalar llurs funcions, i delegar en ells totes aquelles facultats
que consideri convenients i no siguin indelegables per llei o per
aquests Estatuts, atorgant a tal efecte tota mena de poders.
m) Crear els serveis que cregui convenients mitjançant les
estructures legals més adients, així com organitzar competicions
esportives i establir premis.

3. En el cas de vacant, absència o incapacitat, el Secretari serà
substituït per un vocal nomenat a aquest efecte per la Junta
Directiva.
Article 32

La Junta Directiva es reunirà com a mínim un cop per trimestre
i sempre que ho determini el seu President, per pròpia iniciativa
o bé a petició d’un terç dels seus membres, en aquest cas
dintre dels set dies següents a la seva petició.
Article 33

o) Delegar les funcions d’administració i de gestió ordinàries a
la Comissió Delegada del Club, determinant per Reglament la
seva funció i les seves competències.

2. Els acords de la Junta Directiva s’adoptaran per majoria de vots
entre els membres presents.

Funció i competències del President

Secció 3a. Altres òrgans

1. El President de la Junta Directiva ho és també del Club, n’és
el seu màxim representant davant de tots els estaments i de
totes les entitats, siguin d’ordre públic o privat. A ell li pertoca
la funció de liderar, coordinar i dirigir l’actuació de la Junta
Directiva, impulsant el compliment dels objectius del Club i
els acords adoptats per l’Assemblea General, així com
supervisar l’actuació dels òrgans executius del Club.

Article 34

a) Representar legalment el Club davant de qualsevol
organisme o entitat pública i privada i els òrgans judicials.

2. La Comissió Delegada tindrà les següents funcions:
a) Estudiar i preparar els temes que s’hagin de sotmetre a la
Junta Directiva.

b) Realitzar i formalitzar en representació del Club els actes
i el negocis jurídics de qualsevol mena que siguin necessaris
per a l’acompliment de l’objecte social.

b) Realitzar les actuacions que li encarregui expressament la
Junta Directiva, amb obligació de donar compte de les decisions
adoptades, a la primera reunió d’aquesta.

c) Convocar, presidir i dirigir els debats de la Junta Directiva,
decidint amb vot de qualitat en cas d’empat.

c) Adoptar provisionalment qualsevol decisió de competència
de la Junta Directiva, quan per la seva urgència no fos possible
esperar a la primera reunió convocada, amb l’obligació de
donar-ne compte a la sessió immediata i obtenir-ne la ratificació.

d) Visar les actes i els certificats emesos pel Secretari del
Club.
2. A més d’aquestes atribucions que li són pròpies, pot exercir
també funcions executives si, d’acord amb la Junta Directiva,
resultés convenient per al Club. Les facultats i les competències
executives del President han de figurar en escriptura de poder
acordada per la mateixa Junta.
3. El President pot delegar les seves atribucions, llevat de les
de la lletra c del primer apartat, en altres membres de la
Junta Directiva. Les delegacions poden ser permanents o
temporals i han de ser comunicades a la Junta Directiva.

Article 35

El Director General
1. La Junta Directiva pot designar un Director General per exercir
les funcions següents:
a) La direcció executiva dels serveis del Club i de les entitats
que en depenen.

1. Correspon al Vicepresident ostentar la Vicepresidència del
Club i substituir el President en cas d’absència, malaltia o
incapacitat d’aquest, o si està vacant el càrrec.

b) La coordinació dels directors de servei, els delegats i els càrrecs
tècnics.

Funció i competències del Secretari
1. El Secretari té cura del Registre de socis, els llibres d’Actes
i, en general, tindrà al seu càrrec la legalització de totes les
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3. La Junta Directiva pot delegar en la Comissió Delegada
totes les funcions d’administració i gestió, excepte les que
siguin legalment i estatutàriament indelegables i les que
s’hagin delegat específicament a membres de la Junta.

Funció i competències del càrrec de Vicepresident

2. Si hi ha més d’un Vicepresident, la substitució es farà
per grau si n’hi ha, o pel soci més antic; aquesta funció
l’exercitarà el de major grau o, si no hi ha relació, el més
antic com a soci. En qualsevol cas, el Vicepresident o els
Vicepresidents tindran les funcions representatives que els
assigni el President.
Article 31

La Comissió Delegada
1. La Junta Directiva podrà designar una Comissió Delegada,
que estarà integrada per un nombre mínim de 5 i un màxim
de 7 membres, escollits entre els de la pròpia Junta Directiva,
i entre els quals figurarà obligatòriament el President. La
Comissió nomenarà un secretari que aixecarà acta o farà un
resum del contingut de les reunions per presentar-lo a la
Junta Directiva.

El President té les atribucions següents:

Article 30

Constitució de la Junta Directiva i adopció d'acords
1. La Junta Directiva estarà vàlidament constituïda quan concorrin
a la reunió almenys la meitat dels seus membres, i sense necessitat
de convocatòria, sempre que es reuneixin la totalitat dels seus
membres i acordin per unanimitat constituir-se en Junta.

n) En general, exercir qualsevol altra funció que no sigui
expressament atribuïda a l’Assemblea General.

Article 29

Convocatòria de la Junta Directiva

c) L’execució dels acords de la Junta Directiva.
d) Les altres funcions que li delegui el President o la Junta
Directiva, llevat de les que per llei o estatutàriament són
indelegables.
2. El Director General exerceix les seves funcions d’acord amb
les directrius generals establertes per la Junta Directiva.
3. El càrrec de Director General ha de recaure en una persona
amb el perfil professional adient per exercir les funcions a què
és refereix l’apartat 1 i no és requisit necessari que sigui membre
de la Junta Directiva.
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Secció 4a. Elecció dels membres de la Junta
Directiva
Article 36

Article 41

Procediment electoral extraordinari
1. Si no es presenta o no es valida cap candidatura, s’haurà
d’iniciar un nou procés electoral en el termini de quatre mesos
a comptar des de la data inicialment prevista per a la reunió
de l’Assemblea General.
2. L’aplicació d’aquest procediment no modificarà la durada
del mandat natural dels membres elegits d’acord amb el que
preveuen aquests Estatuts.
3. També s’aplicarà el que preveuen els apartats anteriors quan
la Junta Directiva quedi reduïda a menys de la meitat dels seus
components per qualsevol de les causes de cessament previstes
en aquests Estatuts, sense que es pugui cobrir tampoc amb
els suplents.

Article 42

Debat i votació de les candidatures
1. En la reunió de l’Assemblea General que ha d’elegir els
membres de la Junta Directiva, tindran dret a intervenir totes
les candidatures mitjançant un representant.
2. Totes les candidatures seran objecte de votació seguint
l’ordre de presentació.
3. Serà proclamada com a candidatura elegida la que obtingui
major nombre de vots. Si es produís empat entre dues o més
candidatures, es proclamarà guanyadora la candidatura
encapçalada pel soci més antic.
4. El resultat i la proclamació de la candidatura guanyadora
es farà pública a la web corporativa del Club.

Article 43

Comissió Electoral
1. La Convocatòria de l’Assemblea General per a l’elecció dels
membres de la Junta Directiva, inclourà la designació d’una
Comissió Electoral que tindrà la funció de vetllar pel compliment
de les regles del procediment electoral i per la seva transparència
i neutralitat.
2. La Comissió Electoral estarà integrada per cinc membres
elegits entre els socis compromissaris.
3. La Comissió Electoral assistirà la Junta Directiva durant el
procediment electoral i haurà d’informar preceptivament sobre
les reclamacions que les candidatures puguin plantejar i els
incidents que es puguin suscitar amb relació al que preveu
l’apartat 1.
4. La Comissió Electoral formarà part de la mesa de l’Assemblea
General, juntament amb el President del Club, el Secretari i
tres altres membres de la Junta Directiva.

Article 44

Presa de possessió dels candidats elegits
Els membres de la candidatura elegida han de prendre
possessió el dia següent a la data de finalització del mandat
de la Junta Directiva sortint, llevat del supòsit extraordinari
a què es refereix l’article 41, en què ho faran el dia següent
de la seva elecció.

Forma d'elecció
1. L’elecció dels càrrecs de la Junta Directiva, es fa per acord de
l’Assemblea General, constituïda en sessió extraordinària a
aquest únic efecte.
2. Són elegibles els socis en els quals concorrin, almenys, les
condicions fixades a l’article 26 d’aquests Estatuts.

Article 37

Convocatòria de les eleccions
1. L’Assemblea General Extraordinària per a l’elecció dels
membres de la Junta Directiva, s’ha de celebrar dins el termini
màxim de quatre mesos i mínim de dos en relació amb la data
d’expiració del mandat dels socis compromissaris a què es
refereix l’apartat 3 de l’article 15.
2. Entre la convocatòria de l’Assemblea General Extraordinària
i la seva realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies i
un màxim de 60 dies naturals.
3. La convocatòria es farà pública a la web corporativa del
Club i es comunicarà també el mateix dia als socis
compromissaris mitjançant correu electrònic o a l’adreça
designada pels socis compromissaris.

Article 38

Candidatures
1. Des del dia següent a la convocatòria i durant un període
no inferior a 15 dies es podrà presentar candidatures a
membres de la Junta Directiva.
2. Les candidatures han d’incloure el nom dels candidats
encapçalades pel candidat a President. Les candidatures han
d’incloure, com a mínim, un nombre de candidats igual al
mínim establert a l’article 25.1, amb l’antiguitat assenyalada
en el mateix, i un nombre no inferior a 1/3 de suplents en
proporció a l’antiguitat requerida.
3. Les candidatures han de tenir el suport d’un nombre de
socis no inferior al 50% del nombre de compromissaris que
componen l’Assemblea General. A aquest efecte, a petició de
les candidatures, el Club s’encarregarà de fer les gestions entre
els seus associats, per difondre la informació o documentació
que sigui sol·licitada per aquestes.
4. Les candidatures només poden ser refusades si els candidats
proposats no reuneixen les condicions per ser elegibles o si
no compleixen amb els requisits establerts per aquests Estatuts.
El refús d’una candidatura ha de ser sempre motivat.

Article 39

Procediment electoral
1. Les candidatures que es presentin a l’elecció tenen dret
a comunicar el seu programa d’actuació als socis
compromissaris i als socis en general abans de la data de
l’elecció i a defensar-lo en la reunió de l’Assemblea General
abans de la votació.
2. El Club ha de posar a disposició de les candidatures la
llista dels socis compromissaris amb una antelació mínima
de 20 dies a la reunió de l’Assemblea General. A aquests
efectes, el Club també ha de facilitar a les candidatures que
ho demanin el domicili, els telèfons i les adreces de correu
electrònic dels socis compromissaris que ho hagin autoritzat
expressament.
3. La web corporativa del Club obrirà un espai especial per a
la difusió dels programes de les diferents candidatures mentre
duri el procés electoral.

Article 40

Proclamació de la candidatura única
Si només es presenta o es valida una única candidatura, s’ha
de procedir directament a la proclamació dels seus components
com a càrrecs elegits. La designació es comunicarà a tots els
socis compromissaris i es farà pública a la web corporativa
del Club.

Secció 5a. Cessament i suspensió del mandat dels
membres de la Junta Directiva
Article 45

Causes de cessament
El cessament dels components de la Junta Directiva del Club
es pot produir per les causes que determini la llei i, en tot cas,
per les següents:
a) Per l’esgotament del mandat per al qual van ser elegits.
b) Per dimissió o renúncia.
c) Per la pèrdua de la condició de soci del Club.
d) Per la pèrdua de qualsevol de les condicions per ser
elegit.
e) Per mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec.
f) Per decisió disciplinària executiva que l’inhabiliti per
ocupar algun càrrec dels òrgans de govern o representació
del Club.
g) Per separació del càrrec.
9
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h) Quan l’Assemblea General acordi exercir l’acció de
responsabilitat que preveu la legislació sobre associacions i
per qualsevol altra causa establerta per la llei.
Article 46

de l’òrgan executiu, actuant en tot cas amb criteris
professionals, rigorosos, transparents i objectivables.
2. Aquestes Comissions estaran integrades per un mínim
de tres i un màxim de cinc membres, els quals seran
escollits per la Junta Directiva entre persones de reconegut
prestigi.

Causes de la suspensió del mandat
La suspensió del mandat dels membres de la Junta Directiva
es produirà:

3. Les Comissions hauran de comptar amb els mitjans
personals i materials de suport necessaris per a l’exercici
de les seves funcions. La Junta Directiva haurà de facilitar
aquests mitjans entre els propis del Club i, si s’escau,
mitjançant la col·laboració d’experts externs.

a) A sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies
que ho justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva.
b) Per la suspensió de la condició de soci.
c) Per acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un
expedient disciplinari a un component de la Junta Directiva.
Aquesta suspensió ho ha de ser pel temps d’instrucció de
l’expedient.

4. Cap d’aquestes Comissions tindrà una durada superior
al mandat de les respectives Juntes Directives.
Article 51

d) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió
disciplinària.

1. La Comissió de Nomenaments i Retribucions ha d’informar
preceptivament sobre les propostes de nomenament del Director
General i dels alts càrrecs executius que han de ser designats
per la Junta Directiva d’acord amb aquests Estatuts.

La redistribució dels càrrecs de la Junta Directiva, en el
supòsit de suspensió dels qui els exerceixin, s’ha de fer per
acord del mateix òrgan.
Article 47

2. Designar la persona o persones que actuaran com a
representants del Club a les societats vinculades, així com a
les associacions i federacions de les quals en formi part.

Provisió transitòria de càrrecs de la Junta
1. En el supòsit que existeixin vacants a la Junta Directiva
pel cessament o suspensió d’alguns dels seus components,
ocuparan el seu lloc els suplents. Quan amb els suplents no
es puguin cobrir totes les vacants, la Junta Directiva podrà
acordar la provisió transitòria d’aquests càrrecs fins a la
realització de les properes eleccions, decisió aquesta que
ha de ser ratificada per la primera Assemblea General que
realitzi el Club.
2. Quan resti vacant el càrrec de President, n’exercirà les
funcions i el substituirà el Vicepresident que correspongui.
En altre cas, ha d’exercir les funcions el membre de la Junta
Directiva més antic com a soci del Club.

Article 48

3. També ha de ser escoltada preceptivament per fixar les
retribucions dels càrrecs en els casos que assenyali la llei i per
establir els criteris per determinar les bestretes i els
reemborsaments de despeses dels càrrecs que d’acord amb
la llei només poden percebre aquestes indemnitzacions.
4. El Reglament de règim intern podrà regular altres competències
específiques. La Comissió, un cop constituïda, establirà el seu
funcionament, que reflectirà en un reglament propi.
Article 52

Mandat dels substituts

2. Ha de rebre informació directa i sense mediació de les
auditories internes i externes, i portar el control del risc
financer del Club i de les societats mercantils pròpies i
participades, avaluant els sistemes de control que hagin estat
implementats.

Separació dels membres de la Junta Directiva

3. Supervisarà els comptes anuals del Club i de les societats
mercantils en les quals participi, vetllant per la seva adequació
a la normativa legal i comptable que siguin d’aplicació.

1. L’Assemblea General pot acordar en qualsevol moment
separar de llurs funcions algun o tots els membres de la
Junta Directiva.

4. El Reglament de règim intern podrà regular altres competències
específiques. La Comissió, un cop constituïda, establirà el seu
funcionament, que reflectirà en un reglament propi.

2. La separació ha de ser acordada en una sessió extraordinària
amb aquest únic punt de l’ordre del dia, d’acord amb el què
estableix la lletra b de l’apartat 2, de l’article 18.
3. La sol·licitud de convocatòria ha de ser motivada i ha
d’incloure una candidatura alternativa quan afecti tots els
membres de la Junta Directiva o més de la meitat. La
candidatura ha de reunir els requisits establerts en aquests
Estatuts.

Secció 7a: Impugnació dels actes i els acords
Article 53

4. La separació dels membres de la Junta Directiva requereix
el vot favorable de la majoria absoluta dels membres assistents
a l’Assemblea General.
5. Si no prospera la separació, els sol·licitants no podran
plantejar-la de nou pels mateixos motius fins que hagi
transcorregut un any de la votació.

Funcions de la Comissió d’Auditoria
1. La Comissió d’Auditoria ha de proposar o designar i, en
tot cas, informar preceptivament sobre els nomenaments
d’auditors interns i externs, i assenyalar les condicions de
contractació, l’abast del seu mandat professional i la renovació
o revocació del seu nomenament.

Els designats per ocupar càrrecs vacants ho seran pel temps
que resti del mandat al càrrec, sense que s’alteri el temps
natural del mandat. En cas que el designat ho sigui per
substituir un membre de la Junta Directiva suspès temporalment,
el mandat s’ha de limitar al temps de la suspensió.
Article 49

Funcions de la Comissió de Nomenaments i Retribucions

Capítol

Els acords dels òrgans de govern i els actes executius que
infringeixin la llei o els Estatuts, o que lesionin l'interès del
Club, es poden impugnar d'acord amb el que estableix el Codi
civil de Catalunya i la legislació processal.

4 Règim documental i econòmic
Secció 1a. Règim documental

Secció 6a. Comissions de bon govern corporatiu
Article 50
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Article 54

Els documents

Comissions: naturalesa, estructura i durada

1. Integren el règim documental i comptable del Club:

1. Dintre l’àmbit de la Junta Directiva es constituiran dues
Comissions: la Comissió de Nomenaments i Retribucions,
i la d’Auditoria. Aquestes Comissions actuaran en col·laboració
amb la Junta Directiva, però la seva funció ha de ser independent

a) Els llibres d’Actes, en els quals cal consignar les reunions de
l’Assemblea General de socis, de la Junta Directiva i, si s’escau,
dels altres òrgans col·legiats del Club.
b) El registre de socis i els seus fitxers annexos.
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c) Els llibres de comptabilitat.

sotmeses al règim associatiu del Club, per accions o omissions
en ocasió, o com a conseqüència, del desenvolupament de
les seves activitats, i d’acord sempre amb les normes legals,
estatutàries o reglamentàries vigents.

d) El balanç, el compte de guanys i pèrdues i la memòria
econòmica.
e) Els altres documents, instruments o llibres auxiliars que es
considerin oportuns per a un millor compliment dels objectius
del Club.

Article 60

El règim disciplinari comprèn:

2. Tota la documentació anterior es pot tenir en format electrònic
d’acord amb el que determini la Junta Directiva, respectant
les disposicions legals aplicables.

a) L’incompliment de les prescripcions estatutàries o
reglamentàries del Club.
b) Les accions o omissions contràries a les normes de convivència
i disciplina de les activitats de caràcter esportiu que desenvolupi
la Secció Esportiva del Club.

Secció 2a. Règim econòmic i comptable
Article 55

Formulació i presentació dels comptes anuals

Article 61

Article 56

a) A la Junta Directiva del Club. La Junta Directiva podrà
delegar la potestat disciplinària a un Comitè de Disciplina,
compost per un mínim de tres i un màxim de cinc membres
designats per la mateixa Junta per a un període que no
ultrapassi el seu mandat.
b) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc
o competició de caire intern associatiu, amb subjecció a les
regles establertes en cada cas.
Article 62

Auditoria

De les auditories que es practiquin se n’ha de donar compte
a l’Assemblea General i, en el seu cas, als sol·licitants.

Article 58

2. Dins els límits assenyalats al paràgraf anterior, la Junta pot
acordar el traspàs de partides. La Junta també pot disposar
de l’import d’aquells ingressos que no estaven previstos, o del
que excedeixi de l’import previst al pressupost.
3. Mentre no s’aprovi el pressupost de l’exercici cal aplicar,
amb caràcter provisional, la part proporcional de les xifres que
com a despeses i inversions va aprovar l’Assemblea com a
pressupost per a l’any anterior, actualitzades segons la variació
de l’índex del preu al consum (IPC) que s’hagi produït en
aquell exercici.
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Article 59

Article 63

Règim displicinari i
jurisdiccional
Potestat disciplinària
El Club té la potestat disciplinària per sancionar les persones

Les sancions
1. Correspondrà a les infraccions societàries lleus la sanció
d’amonestació; a les infraccions societàries greus, la suspensió
temporal dels drets com a soci per a un període d’entre un
mes i sis mesos, o fins i tot la privació definitiva dels drets i
l’expulsió, i a les infraccions societàries molt greus, la privació
definitiva dels drets de soci i l’expulsió.

Facultat de disposició de la Junta Directiva
1. La Junta Directiva pot disposar dels recursos propis i obligar
el Club fins al límit del total de despeses previstes en el
pressupost anual degudament aprovat, amb una variació
màxima d’un 20%. Per realitzar despeses que conjuntament
excedeixin en més d’un 20% de l’import autoritzat al pressupost
s’ha de convocar una Assemblea General per tal que autoritzi
el pressupost complementari.

Capítol

2. Els reglaments també han de tenir en compte, per a la
qualificació de les infraccions i la imposició de les sancions,
l’abast dels efectes de l’acció infractora en relació amb la bona
representació del Club, el seu funcionament normal, la
pertorbació de la convivència entre els socis o el perjudici
econòmic ocasionat, així com les altres circumstàncies que
puguin atenuar-ne o agreujar-ne la responsabilitat.

Aplicació de resultats
Els resultats que es produeixin s’aplicaran a constituir les
reserves que siguin legalment obligatòries i la resta es poden
aplicar a aprovisionar les despeses d’exercicis vinents, a
inversions i a la creació de fons social, sense que en cap cas
es puguin repartir beneficis als socis.

Les infraccions
1. Les infraccions i les sancions per incompliment de les
prescripcions i les normes estatutàries i les normes de
convivència i disciplina de les activitats esportives es tipifiquen
en el Reglament de règim intern del Club i en els reglaments
que regulen les activitats, d’acord amb el principi de
proporcionalitat.

Els comptes anuals i les dades comptables de la memòria han
de ser sotmesos a auditoria de comptes.

Article 57

Òrgans de la potestat disciplinària
L'exercici de la potestat disciplinària correspon:

1. La Junta Directiva, dins dels quatre primers mesos de cada
exercici, ha de formular i presentar a l’Assemblea General els
comptes anuals, el balanç i el compte de guanys i pèrdues, de
forma que indiquin amb claredat la situació financera i patrimonial
del Club. Així mateix, presentarà la liquidació del pressupost i
una memòria econòmica que expliqui les variacions del balanç
i del compte de pèrdues i guanys en relació amb el pressupost
aprovat en l’Assemblea anterior.
2. Els comptes anuals i els pressupostos s’hauran d’elaborar
d’acord amb el que estableix la legislació aplicable a les
associacions, i han d’estar a disposició de tots els socis que els
sol·licitin, al domicili social del Club, un mínim de deu dies abans
de l’assenyalat per a la celebració de l’Assemblea.

Àmbit de la potestat disciplinària

2. La imposició de sancions ha de ser sempre motivada.
Article 64

Procediment disciplinari
1. Les infraccions per incompliment de les normes estatutàries
o reglamentàries s’han de tramitar per un procediment ordinari,
que cal iniciar mitjançant acord de la Junta Directiva o Comitè
de Disciplina, bé per pròpia iniciativa o bé a petició raonada
d’una part.
2. Les infraccions de les regles esportives comeses durant el
desenvolupament d’aquestes activitats o les proves de
competició han de ser sancionades pels jutges o àrbitres de
manera directa.
3. Es pot acordar, amb caràcter previ, per decidir l’obertura
d’expedient o el seu arxivament, la instrucció d’una informació
reservada.
4. L’òrgan disciplinari adient ha de formular el corresponent
plec de càrrecs, que s’ha de comunicar a l’interessat, a fi que
aquest pugui efectuar per escrit les al·legacions i proposar els
mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus
drets. Un cop s’hagi complert aquest tràmit, la Junta Directiva
o l’òrgan disciplinari delegat ha de prendre l’acord oportú en
el termini màxim de vint dies, el qual caldrà notificar de manera
11

estatutosasamblea2012cat2 2/3/12 10:43 P gina 12

immediata a l’interessat, amb especificació dels recursos que
corresponguin. Les notificacions es faran al domicili del soci
que consti al Club o a la seva adreça de correu electrònic,
si en té.
Article 65

Recursos contra les sancions
1. Contra els acords disciplinaris adoptats per la Junta Directiva
o el Comitè de Disciplina, quan es tracti de sanció imposada
per infracció de les normes de conducta associativa, i també
contra qualsevol altra decisió de tipus societari no esportiu
aprovada pels òrgans de govern i administració del Club, es
pot formular impugnació davant l’autoritat judicial d’acord
amb el que determina la Secció 6a d’aquests Estatuts.
2. Les decisions que els jutges o àrbitres acordin de manera
immediata durant el desenvolupament d’un joc o competició
de caire intern associatiu i referides a les infraccions de les
regles de joc són inapel·lables. Les altres sancions en matèria
esportiva són impugnables d’acord amb el que estableix la
legislació esportiva.

Capítol

6 Dissolució i liquidació

Article 66

Dissolució del Club
El Club es dissoldrà:
a) Per acord de l’Assemblea General convocada a aquest efecte
adoptat per majoria de dues terceres parts dels socis o socis
compromissaris assistents, i sempre que aquests representin
la majoria dels socis o socis compromissaris amb dret de vot.
b) Per les altres causes previstes per les disposicions legals
aplicables al Club.

Article 67

Liquidació del patrimoni del Club
1. Acordada la dissolució es procedirà a la liquidació del
patrimoni del Club per una comissió integrada pel President,
el Tresorer i cinc socis designats per la mateixa Assemblea
General.
2. El romanent del patrimoni social, si n’hi hagués, un cop
liquidats tots els deutes, es destinarà a qualsevol Fundació
creada pel RACC actual o futura, entitats beneficiàries del
mecenatge, als efectes previstos en els articles 16 a 25, ambdós
inclosos, de la Llei 49/2002, de 23 de desembre.
Per al supòsit que això no fos possible per qualsevol
circumstància, el romanent del patrimoni que resulti de la
liquidació revertirà en la col·lectivitat, per mitjà d’altres entitats
sense ànim de lucre que tinguin finalitats anàlogues a les del
Club, amb preferència per les que tinguin el domicili al mateix
municipi o, si no n’hi ha, en l’àmbit territorial més proper.
Disposició Addicional
1. El Club es regeix:
a) Pels presents Estatuts.
b) Per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi
Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i per l’altra
legislació que sigui aplicable.
Qualsevol disposició legal que es dicti mentre estiguin vigents
aquests Estatuts i que afecti el Club serà d’aplicació des del
moment de la seva entrada en vigor, sens perjudici de la
reforma estatutària, quan s’escaigui, que es farà a la primera
Assemblea General que se celebri, llevat que la norma estableixi
un termini més ampli per procedir a l’adaptació dels Estatuts.
2. El desenvolupament de les activitats de naturalesa esportiva
a què es refereix l’article 4 d’aquests Estatuts es porta a terme
mitjançant una Secció Esportiva del Club, d’acord amb el que
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preveu la legislació d’esports de Catalunya. Aquesta Secció
figura inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat. La Secció Esportiva es regeix per la normativa
de l’esport i pel reglament de la secció que ha d’aprovar la
Junta Directiva.
Disposició Transitòria
El mandat dels socis compromissaris que constitueixen
l’Assemblea General en el moment d’aprovar-se la present
reforma dels Estatuts, queda prorrogat per un any més
per tal que puguin constituir la primera Assemblea General
extraordinària que ha de procedir a l’elecció de la Junta
Directiva en la forma establerta per aquests Estatuts.

