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1. LEGISLACIÓ QUE ES AFECTA

Legalitat de les entitats esportives
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❑Decret 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de
l’esport.

❑Decret 34/2010, de 9 de març, del Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya.

❑Decret 58/2010, de 4 de maig, de les Entitats Esportives de Catalunya.

❑Decret 55/2012, de 29 de maig que modifica l’anterior

❑Llei 19/2007, d’11 de juliol contra la violència, el racisme, la xenofòbia i
la intolerància a l’Esport.

❑Llei 3/2008, de 23 d’abril de l’exercici de les professions de l’esport i Llei
7/2015 que la modifica.

❑Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés la informació
pública i bon govern.

Subsidiàriament la legislació aplicable a les Federacions de les que en
formin part.

LEGISLACIÓ QUE ENS AFECTA
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❑Estatuts

❑Reglament de règim intern

_____________

OBLIGACIONS DERIVADES

❑Tràmits d’inscripció/adscripció al Registre de l’entitat

❑Tràmits d’inscripció de la Junta Directiva

❑Presentació de llibres d’actes i de comptabilitat

❑Llibre de socis

NORMATIVA INTERNA BÀSICA
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ARTICULAT OBLIGATORI:

- Nom

- Domicili

- Durada (en cas de no constituir-se per temps indefinit)

- Data d’inici de les activitats

- Finalitats de l’entitat

- Modalitats esportives que practicarà i fomentarà

- Activitats que durà a terme

- Àmbit territorial

- Tipus de persona associada

- Requisits per a ser persona associada

- Causes de pèrdua de la condició de persona associada

ESTATUTS
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ARTICULAT OBLIGATORI:

- Règim de deliberació i adopció d’acords

- Durada del mandat de la Junta Directiva (ni inferior a 4 anys, ni superior
a 8)

- Règim d’elegibilitat de la JD (reelegibles o no i durant quant de temps i
renovacions totals o parcials)

- Procediment del vot de censura:
- Demanat com a mínim pel 15% dels membres de l’assemblea.

- Nombre de membres necessari per a constituir l’Assemblea en la que es
debati el vot de censura

- Aprovat en Assemblea General, per votació directa i presencial favorable
dels 2/3 dels vots emesos

- Procediment d’aprovació de les actes

- Procediment de modificació dels estatuts

ESTATUTS
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ARTICULAT OBLIGATORI:

- Règim electoral:
- Junta electoral

- Cens electoral

- Calendari electoral

- Reglament electoral

- Sistema d’acreditació de les persones associades. (com a mínim document
públic d’acreditació de la personalitat)

- Règim econòmic

- Destinació de bens en cas dissolució

- Procediment d’admissió i de baixa

- Drets i deures de les persones associades

- Règim disciplinari

- Mecanismes de col·laboració voluntària

- Regles de convocatòria i constitució d’Assemblees

ESTATUTS
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ARTICULAT OBLIGATORI:

- Regles de funcionament d’organització i funcionament de l’òrgan de
govern:

- .Convocatòria i constitució

- .Composició

- Forma de nomenament i destitució

- Durada del mandat

- Si es permet el vot per correu (mai en cas d’eleccions)

ESTATUTS
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CONTINGUT:

- Clubs de més de 3.000 socis, poden establir que l’Assemblea
funcioni per mitjà de compromissaris

- S’hauran d’escollir complint el principi de proporcionalitat i no
discriminació per raó de sexe

- En els cas de processos electorals i vots de censura no es pot
utilitzar la formula de compromissaris

- Mètode de provisió de la Junta directe:
- Sufragi lliure

- Presencial

- Directe

- Igual

- Secret

ESTATUTS

9



CONTINGUT:

- Clubs amb seus fora del territori de la seu principal, han de
permetre les votacions presencials a cada emplaçament

- La persona que ocupa la presidència és qui ostenta la representació
legal i presideix els òrgans, tret que els estatuts estableixi altres
sistemes permesos legalment.

- La durada del mandat de la Junta directiva no pot ser inferior a 4 ni
superior a 8 anys.

- S’aprova per Assemblea General Ordinària: (celebrada
obligatòriament en els 6 mesos naturals posteriors a la finalització
de l’exercici

- Informe o memòria de les activitats de l’exercici vençut

- Comptes anuals de l’exercici vençut

- Pla general d’actuació i calendari esportiu

- Preu de les quotes de les persones associades

- Pressupost del següent exercici

ESTATUTS
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CONTINGUT:

- S’aprova per Assemblea General Extraordinària:
- Convocatòria d’eleccions

- Eleccions (respectar el principi de paritat en els membres de la JD)

- Ratificació de membres de la JD

- Propostes de la JD

- Propostes del 10% de les persones que confirmen l’Assemblea i ho
demanin per escrit.

- Modificació d’estatuts i reglaments

- Vot de censura

- Preus

- Quotes extraordinàries o derrames

- Adquisició, venda, gravamen, etc (si el seu valor supera el 25% del
pressupost anual)

- Incorporació o segregació d’alguna disciplina esportiva

- Fusió o absorció d’altre club

- Dissolució

ESTATUTS
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CONTINGUT:

- Membres de la JD:
- Conflicte d’interessos

- No poden estar contractats ni de manera mercantil, ni laboral

- Poden rebre una compensació, només si tenen finançament privat (no
a càrrec de diners públics)

- No poden percebre comissions, pagaments de viatges o altres beneficis
de terceres persones per contractar serveis

- Percebre incentius per objectius

- Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb
l’entitat. (afecta a les empreses dels seus cònjuges o anàleg i els seus
ascendents i ascendents

ESTATUTS
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CONTINGUT:

- Assemblees:
- Les convoca la Presidència per acord de Junta Directiva o a petició d’un

mínim del 15% dels assembleistes, en aquest cas s’ha de convocar en
15 dies des de la recepció de la petició.

- Convocatòria entre 30 i 40 dies.

- Mitjançant escrit adreçat a cada assembleista, indicant data, hora i lloc

- Informació a disposició de les persones associades a la seu

ESTATUTS
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CONTINGUT:

- Baixa persones associades

- Codi de conducta

- Regim disciplinari

- Règim sancionador

- Qualsevol norma que vulguem posar

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
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REGISTRE D’ENTITATS ESPORTIVES
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INSCRIPCIÓ:

- Entitat

- Juntes Directives

- Actes

ADSCRIPCIÓ:

- Seccions esportives

- Reglament secció

- Responsables seccions

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
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INSCRIPCIÓ ENTITATS

- Entitat
- Acta constitució

- Estatuts

- JD

- Juntes Directives
- Certificat acord d’Assemblea

- Actes

ADSCRIPCIÓ

- Seccions esportives
- Certificat acord d’Assemblea de creació secció

- Reglament intern

- Persones responsables

REGISTRE ENTITATS ESPORTIVES
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