ESTATUTOS CLUB NATACIÓN VIGO-RÍAS BAIXAS

ESTATUTOS “CLUB NATACIÓN VIGO-RÍAS BAIXAS”

CAPITULO I: NORMAS XERAIS

Denominación, actividade deportiva que constitúe o seu obxecto e
domicilio do club.

Artigo 1º.
O “ CLUB NATACIÓN VIGO-RÍAS BAIXAS” é unha asociación privada con
personalidade xurídica e capacidade de obrar, con domicilio na Comunidade
Autónoma de Galicia e ten como obxecto primordial o fomento e o impulso da
práctica da actividade física e deportiva, sen ánimo de lucro, así como a
participación en actividades e competicións deportivas calquera que sexa o
seu nivel e destinatario.
O seu réxime xurídico ven determinado pola Lei Xeral do Deporte de
Galicia 3/2012, de 2 de abril, os estatutos das Federacións correspondentes ás
modalidades deportivas, polo Club, os presentes Estatutos e os regulamentos
de desenvolvemento que se diten para a súa aplicación.

Artigo 2º.
O “ CLUB NATACIÓN VIGO-RÍAS BAIXAS” practicará como principal
modalidade deportiva a natación e estará afiliado á Federación Galega de
Natación, que someterá a aprobación da Secretaría Xeral para o Deporte da
Xunta de Galicia, de quen solicitará a ratificación dos seus estatutos e a
inscrición no Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia
Sendo o obxecto do Club Natación Vigo-Rías Baixas pura e estritamente
deportivo, queda terminantemente prohibido introducir ou mesturar nas súas
actividades calquera manifestación política, relixiosa ou sindical.
Establécese o principio de igualdade de dereitos de tódolos asociados,
sen discriminación por razón de raza, sexo, ideoloxía o calquera outra
condición o circunstancia persoal o social.
A Xunta directiva, previo acordo da asemblea xeral, e pola súa maioría
correspondente dos socios de número, poderá acordar a creación de novas
seccións para a práctica doutras modalidades deportivas, debendo adscribirse
ás correspondentes federacións.
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Artigo 3º.
O “ CLUB NATACIÓN VIGO-RÍAS BAIXAS” someterase a réxime de
orzamentos e patrimonio propio, coas seguintes limitacións:
1. Non poderá destinar os seus bens a fins industriais, comerciais,
profesionais ou de servizo nin exceder actividades de igual carácter co fin de
repartir beneficios entre os seus socios. Os seus ingresos aplicaranse
integramente á conservación do seu obxecto social.
2. Poderá fomentar manifestacións de carácter físico-deportivo
dirixidas ao público en xeral, aplicando os beneficios obtidos ao
desenvolvemento das actividades físicas e deportivas dos seus asociados.
3. O “ Club Natación Vigo-Rías Baixas” poderá gravar ou alienar bens
inmobles, tomar cartos a préstamo e emitir títulos transmisibles
representativos de débeda ou de parte alícuota patrimonial, sempre que
cumpra cos seguintes requisitos:
a. Que tales operacións sexan autorizadas pola maioría de dous
terzos de socios de número presentes en Asemblea Xeral Extraordinaria.
b. Que os devanditos actos non comprometan de modo irreversible
o patrimonio da entidade ou a actividade físico-deportiva que constitúe
o seu obxecto social. Para a xustificación deste extremo, poderá esixirse,
sempre que o soliciten como mínimo o 5% dos socios de número, o
oportuno ditame económico-actuarial.
c. Cando se trate de tomar cartos a préstamo en contía superior
ao 50% do orzamento anual ou que represente unha porcentaxe igual ao
valor do patrimonio, así como nos supostos de emisión de títulos, será
necesario informe da Federación e aprobación da Secretaría Xeral para
o Deporte da Xunta de Galicia.

Artigo 4º.
O “ Club Natación Vigo-Rías Baixas” poderá percibir libremente doazóns
privada pola cantidade que sexa.
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Artigo 5º.
O domicilio social queda fixado en Vigo (Pontevedra), rúa das Coutadas
nº 61 Baixo, código postal 36207, debendo, en caso de variación, dar conta á
Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia.
O Presidente cando as circunstancias así o aconsellen, poderá acordar o
cambio do domicilio social dentro da mesma localidade. Para trasladalo de
domicilio a outra localidade, que deberá ser sempre dentro do territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia, será necesario o acordo maioritario da
Asemblea Xeral Extraordinaria.
En ámbolos dous casos, o traslado de domicilio social non implicará
modificación estatutaria, e terá de ser notificado aos socios, e ao Rexistro de
Entidades Deportivas de Galicia.

CAPÍTULO II .- ADMISIÓN, CLASES DE SOCIOS, DEREITOS E OBRIGAS.

Artigo 6º.
Requisitos e procedemento de adquisición e perda da condición
de socios e dereitos e deberes destes.
I.-Admisión
Para ser admitido como socio, será preciso solicitalo ao Club, mediante
escrito dirixido ao Presidente/a da Xunta Directiva, coas formalidades que
acorde a mesma.
A Xunta Directiva deberá resolver sobre as peticións de admisión de
novos socios, no prazo de dous meses, a partir da súa presentación.
A resolución, admitindo un novo socio, terá efectos dende a data na que
foi solicitada.
Non obstante, dentro do proceso electoral do Club, non se poderán admitir
solicitudes de novos socios, ata o remate do proceso electoral.
A Directiva, como Xunta coa capacidade de admisión de socios, non está
obrigada a dar explicacións dos seus acordos, no suposto de ser denegada a
admisión; pero contra a resolución denegatoria, expresa ou tácita da Xunta
Directiva, caberá recurso diante da Asemblea Xeral, que resolverá na súa
seguinte reunión, coñecendo, ademais as altas e baixas de socios do Club.

Para ser admitido como socio de número será necesario:
• Ter cumpridos 18 anos e ter capacidade de obrar.
• Solicitude por escrito ao Presidente/a.
• Satisfacer a cota de ingreso fixada pola Asemblea Xeral.
Iguales requisitos serán esixibles para ser admitido como socio aspirante, agás
o relativo a maioría de idade.
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II.-Número de Socios
O número de socios será ilimitado, non obstante, a Xunta Directiva
poderá suspender a admisión e novos socios cando así o esixan razóns de aforo
ou capacidade física das instalacións. Os socios poderán ser das seguintes
clases: de número, de honra, aspirantes, familiares, deportistas,
colaboradores, ex deportistas, transeúntes, sénior e de honra.

III.-Clases de Socios
Os socios poderán adquirir a condición e clases que de seguido se
especifican:

Numerarios ou de Número:
As persoas físicas maiores de idades que estean no pleno uso dos seus
dereitos cívicos, satisfagan a cota social ordinaria de ingreso establecida e o
soliciten por escrito.

Socios Aspirantes:
As persoas físicas menores de idade que satisfagan a cota fixada pola
Xunta Directiva, e que pasarán automaticamente, a ser socios de número o
cumprir a maioría de idade. Non terán dereito a participar nas Asembleas
Xerais, tanto Ordinarias coma Extraordinarias, así como tampouco poderán
ser elixidos para os órganos de representación e goberno interno do Club.

Socios Familiares:
Serán o cónxuxe, os ascendentes e descendentes que convivan cun socio
de número e así o acrediten documentalmente, de acordo co especificado nas
normas do Club.
Así mesmo, poderá ser admitido como “socio familiar” a persoa que veña
convivindo de feito, dende un ano antes ao menos, como parella, co socio que
ostente a condición de socio titular; acreditándoo de xeito documental e
fidedigno.
Os Socios Familiares terán dereito a gozar dos servizos e instalacións do
Club, previo pago, por parte dos socios de número dos que dependan, da cota
fixada.
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Socios ex deportistas:
Aqueles deportistas (nadadores) que tendo cumpridos máis de 18 anos
de idade e soliciten o seu ingreso como socio numerario, sempre que reúnan os
requisitos que se diten pola Xunta Directiva do Club, terán unha redución dun
75% do total da cuota que se pague neses intres.
Estes socios poderán asitir as asambleas Xerais do Club,pero non terán
dereito a voto ata transcurridos 6 meses dende que foron admitidos como
socios. Para este tipo de socios o club confeccionará tódalas tempadas os seus
Dereitos e Obrigas nas que se especifican as normas sobre asistencia a
campeonatos, equipación oficial, etc, onde serán consultadas polos socios.
Entre estes socios nomearán a un deles que será o que os represente nas
Xuntas Directivas do Club.

Socios Transeúntes:
Aquelas persoas que residan fóra da provincia onde se localiza o Club.
Esta calidade de socio perderase transcorrido un prazo de UN (1) ANO na
devandita situación, agás en especiais e determinados casos, nos que a Xunta
Directiva estime que poidan ser prorrogados no citado prazo, pero sen que
poida exceder dun ano máis. Estes socios pagarán a mesma cantidade
económica de cota, tendo as mesmas vantaxes, condicións e obrigas cos demais
socios. Tendo dereito a ser escoitados pero non tendo dereito a voto.
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Socios Colaboradores:
As persoas físicas ou xurídicas, así como os establecementos comerciais,
industriais, profesionais ou de servizos, que queiran voluntariamente
colaborar economicamente ao sostén das actividades que constitúen o obxecto
social do club, que terán dereito a lucir nos seus locais o distintivo de “ Socio
colaborador do Club Natación Cidade de Vigo-Rías Baixas ”. Non terán dereito
a voz e a voto.
A tales socios gardaráselle e teráselle o trato e consideración
correspondente a súa categoría; en todos aqueles actos que organice o Club,
nos que sexa expresamente convidado, ocupará o lugar que protocolariamente
se estableza na Xunta Directiva en consideración ao seu cargo. Tendo dereito
a ser escoitados pero non tendo dereito a voto.
Os Socios poderán ser persoas físicas ou xurídicas. Os socios que
ostenten a cualidade de persoas xurídicas deberán asignar unha persoa física
os efectos de representación no Club, sin perxuizo de quen sexa o seu lexítimo
representante.

Socio Amigo:
Todas aquelas persoas que se fagan socio-amigo, terán dereito os
beneficios asociados a este tipo de socios. Terán dereito os descontos e
beneficios que se obteñan para os socios do Club Natación Vigo Rías Baixas, de
empresas ou establecementos colaboradores.
O socio-amigo non terán que pagar ningún tipo de cuota, estarán dados de
alta no club a través dunha solicitude dirixida o presdidente/a do mesmo, non
tendo dereito a asistir a Asambleas, nin terán voz nin voto nas decisións do
club.
A identificación como socio-amigo farase por medio dunha tarxeta
identificativa.

Por parte da Asamblea Xeral poderánse nomear:
Presidente de Honra:
Designaranse así a aqueles socios do Club que, tendo ostentado a
calidade de Presidente/a, polo seu destacado labor e méritos contraídos no
exercicio do citado cargo, merezan esta distinción, que se lle outorgará, a
proposta da Xunta Directiva, ratificada pola Asemblea Xeral. A devandita
distinción poderá ser concedida a título póstumo.
Socios de Honra:
As persoas físicas ou xurídicas que sexan nomeados como tales na
Asemblea Xeral, a proposta da Xunta Directiva, en recoñecemento os seus
actos en favor do nacemento, continuidade ou desenvolvemento, a favor do
Club.
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Artigo 7º. Dereitos e obrigas dos socios.
I.-Dereitos
Os socios sempre e cando se atopen ao corrente dos pagos das cotas,
terán o seguintes dereitos:
a. Contribuír o cumprimento dos fins específicos do club.
b. Esixir que a actuación do Club se axuste o disposto pola Secretaría Xeral
para o Deporte de Xunta de Galicia, así como as normas de desenvolvemento
das ditadas pola mesma e o establecido no presente Estatuto.
c. Separarse libremente do club, mediante comunicación por escrito á Xunta
Directiva.
d. Coñecer as actividades do Club e examinar a súa documentación, previa
petición razoada ao Presidente.
e. Expoñer libremente a súa opinión no seo do Club, sempre dentro das normas
da ética e do respecto cara os demais asociados.
f. Ser elector e elixible para os órganos de representación e goberno do Club,
sempre que teñan cumpridos os 18 años de idade, capacidade de obrar e non
se atope nalgún dos casos de ser socio aspirante, ser socio familiar ou ser
socio transeúnte.
g. O socio para ter dereito a voto, deberá ter un fill@ federado no club,
pagando as súas cuotas correspondentes, pasados seis meses dende a súa
inscripción.
h. Terán voz e voto na Asamblea Xeral e no resto dos órganos do Club do que
sexa membro.

II.Obrigas.
a. Abonar as cotas que se establezan pola Asemblea Xeral, salvo aqueles socios
que estean exentos do pago das mesmas.
b. Contribuír co seu apoio e esforzo ao sostén e difusión do deporte ou
deportes promovidos polo Club.
c. Acatar cantas disposicións e normas dite a Asemblea Xeral, a Xunta
Directiva ou os membros da mesma para ao bo goberno do Club.
d. Defender os intereses do Club e contribuír ao fomento do mesmo.
e. Desempeñar con celo a actividade, os cargos e comisións que lle sexan
confiados pola Asemblea Xeral ou pola Xunta Directiva, sempre que o tivese
aceptado previamente.
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f. Observar en todo momento a máis irreprochable conduta no seo do Club e
nas súas relacións cos demais asociados.
g. Responder de calquera dano, rotura ou estrago, ocasionado polos asociados,
nos inmobles, aparellos, efectos e instalacións da entidade.
h. Exhibir o carné social á entrada do Club.
i. A devolver a tarxeta ou carné social que se lle entregara ao ser admitido, no
momento de causar baixa.
j. O carné social é persoal e intransferible, sendo motivo de baixa o uso deste
por outra persoas, aínda que sexa có permiso do seu titular. En caso de
extravío, o socio deberá notificalo ao Club para que lle poida ser expedido un
duplicado.

Artigo 8º. Perda, suspensión, transmisión e recuperación da condición de
socio.

I.-Perda.
A condición de Socio pérdese, en calquera das súas modalidades, por
algunha das causas seguintes:
a. Por vontade propia.
b. Por falta de pago das cotas sociais durante TRES (3) meses consecutivos ou
CINCO (5) alternos, no caso de estar obrigados a satisfacelas e sempre que se
teña realizado o previo requirimento fidedigno diso ao interesado e así
constase nos arquivos do Club.
c. Por acordo da Xunta Directiva, mediante expediente incoado ao efecto,
previa audiencia do interesado, fundado na comisión de faltas de carácter
grave.
d. Por calquera outra causa estabelecida na lexislación vixente.
e. Por falecemento, no que o cónxuxe do falecido adquirirá a categoría do
socio falecido.
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II.Suspensión.
O socio poderá ser suspendido temporalmente nos seus dereitos, de seis
(6) meses a dous (2) anos, cando a falta cometida sexa de carácter grave, pero
non leve aparellada a expulsión ou separación.

III.-Trasmisión.

Os dereitos dos socios transmitiranse aos fillos lexítimos ou lexitimados.

Artigo 9º.
Os socios que por calquera das causas enumeradas no apartados a e b de
artigo 8.I perderan a súa condición de socio e causen baixa, poderán solicitar
o seu ingreso como socio do Club, aboando as cantidades que determine a
Asemblea Xeral, de acordo cun baremo que estableza a Xunta Directiva e que
en ningún caso poderá exceder do 50% da última cota de ingreso establecida.
Se non se estipula cota de ingreso o solicitante deberá seguir os mesmos pasos
e pagos cun novo solicitante.
Artigo 10º.
Os socios que por motivos de estudos soliciten da Xunta Directiva
exención de pago das cotas mensuais, poderán obtela a xuízo da Xunta,
mentres dure o motivo alegado, e deixará de gozar dos dereitos de socio
durante ese tempo, pero conservará o número que lle correspondera polo seu
ingreso.

CAPÍTULO III: FUNCIONAMIENTO E ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN,
GOBERNO E ADMINISTRACIÓN DO CLUB.
Órganos de goberno e representación, e o seu réxime de elección,
funcionamento e cesamento.

Artigo 11º. Órganos de goberno e representación.
Son órganos de goberno e de representación do Club Natación Vigo-Rías
Baixas, a Asemblea Xeral e o Presidente/a.
O órgano supremo de goberno do Club Natación Vigo-Rías Baixas, será a
Asemblea Xeral, que estará integrada por tódolos socios con dereito a voto.
A Xunta directiva será a encargada de executar os acordos adoptados pola
Asemblea Xeral e exercitará, ademais, o goberno do Club, así como a súa
Administración.
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Artigo 12º. O Presidente/a.
I.-O Presidente/a é o órgano executivo do Club, posúe a representación legal,
convoca e preside os órganos de representación e goberno executando os
acordos destes.
II.Ostentará a representación legal, a tódolos efectos, o Presidente/a da Xunta
Directiva, que a súa vez o é do Club.
O cargo de Presidente/a é a título gratuíto e carente de interese nos
resultados económicos da explotación, por si mesmo ou a través de persoa
interposta.
Será elixido mediante sufraxio libre, directo, igual e secreto por entre os
membros da Asemblea Xeral, cada catro (4) anos.

III.-Corresponde o Presidente/a do Club:
a. Executar os acordos adoptados pola Xunta Directiva e a Asemblea, tanto
Ordinaria como Extraordinaria.
b. Ordenar os pagos e os ingresos de toda orde.
c. Asinar, sempre conxuntamente co Tesoureiro, os talóns e demais efectos
mercantís necesarios para obter fondos das contas abertas a nome do Club en
Bancos ou entidades de Crédito.
d. Pór o seu visto bo nos estados mensuais da Tesourería.
e. Velar polo cumprimento destes Estatutos e adoptar cantas disposicións crea
necesarias ou convenientes en caso de urxencia, dando conta na primeira
reunión que celebre a Xunta Directiva.
f. Dispor as convocatorias da xunta directiva e Asembleas Xerais, tanto
Ordinarias como Extraordinarias, presidindo unas e outras; así como, cando o
crea oportuno.
IV.-O presidente/a cesará por:
a. Transcorrer lo prazo polo que foi elixido/a.
b. Dimisión.
c. Falecemento ou incapacidade física ou psíquica para continuar no exercicio
do seu cargo.
d. Aprobación dunha moción de censura pola Asemblea Xeral.
e. Inhabilitación por sentenza xudicial firme ou sanción deportiva.

Artigo 13º. A Xunta Directiva.
I.-A Xunta directiva estará formada por un número de membros non inferior a
cinco (5) nin superior a dez (10). Á fronte dela haberá un Presidente/a e
formarán parte da mesa un Secretario e un Tesoureiro.
II.-O Presidente da Xunta Directiva e, no seu defecto, aqueles outros membros
da mesma que determinen os Estatutos, ostentará a representación legal do
Club, actuará no seu nome e estará obrigado a executar os acordos
validamente adoptados póla Asemblea Xeral e a Xunta Directiva.
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III.-Corresponden á Xunta directiva as seguintes atribucións:
• Manter a orde e a disciplina no Club, así como nas competicións que se
organicen.
Convocar, por medio do seu Presidente, á Asemblea Xeral cando o estime
oportuno, cumprindo os acordos e decisións da mesma.
• Sinalar as condicións e formas de admisión de novos socios, así como as
cotas de ingreso e periódicas que deben satisfacerse.
• Redactar e reformar o Regulamento de Réxime Interior, fixando as
normas de uso das instalacións e as tarifas correspondentes.
• Nomear as persoas que vaian dirixir as distintas comisións que se creen,
así como organizar as actividades do Club.
• Formular inventario e balance anual, do Club e, en xeral, aplicar tódalas
medidas deportivas, económicas e administrativas precisas para o
fomento e desenvolvemento do deporte.
• Redactar as normas para a asistencia do club a probas deportivas e
campeonatos, así como as normas que deben cumpir os nadadores para
asistir os campeonatos e probas deportivas

Artigo 14º.
I.A Xunta Directiva quedará validamente constituída en primeira
convocatoria cando concorran a ela a maioría dos seus membros. En segunda
convocatoria, será suficiente a concorrencia, cando menos, de tres (3) dos seus
membros e, en todo caso, do Presidente/a ou Vicepresidente/a.
II.- A Xunta Directiva será convocada polo seu Presidente con dous días de
antelación, como mínimo, á data da celebración. Tamén poderá ser convocada
a petición de tres ou máis dos seus membros.
III.- A Xunta Directiva quedará tamén validamente constituída cando estean
presentes tódolos seus membros, aínda que non mediara convocatoria previa.
Os acordos da Xunta Directiva serán adoptados por maioría simple dos
membros presentes
Artigo 15º. Do secretario/a.
Ao Secretario/a correspóndenlle as seguintes atribucións:
a. Estender e asinar as convocatorias para as Xuntas e Asembleas.
b. Levar e custodiar os libros de Actas do Club e redactar aquelas nos mesmos.
c. Levar o despacho de correspondencia, asuntos e expedientes, dando conta de
todo á Xunta Directiva.
d. Levar o rexistro e ficheiro dos socios, dando conta en cada reunión da Xunta
Directiva das altas e baixas.
e. Redactar a memoria anual que a Xunta Directiva presentará á Asemblea
Xeral Ordinaria.
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f. Custodiar o arquivo da sociedade e dar fe dos documentos, acordos e
decisións dos órganos de goberno do club coa súa sinatura, acompañada co
visto e prace do Presidente/a.
g. Asinar talóns ou efectos, conxuntamente
co Presidente/a, cando o
Tesoureiro ou vicepresidente/a, non puideran por motivos de ausencia,
vacante o calquera outra indispoñibilidade.
Artigo 16º. Do tesoureiro/a
Será a persoa encargada das tarefas económicas do club, asegurando e
optimizando os recursos e/ou inversións financieiras.
Xestionará os cobros e pagos que sexan necesarios, recaudando para tal din os
datos necesarios
Artigo 17º. Dos vocais.
Os vocais serán os encargados de auxiliar aos demais membros da xunta
directiva e os substituirán pola súa orde nos casos de ausencia ou
enfermidade, ademais de desempeñar cantas funcións ou comisións lles confie
o Presidente/a.
Artigo 18º.- Asemblea Xeral
A Asemblea Xeral convocarase polo Presidente a iniciativa propia ou do
vintecinco por cento, ó menos, dos socios de número.
1.- A Asemblea Xeral reunirase con carácter ordinario, previa
convocatoria do Presidente, ó menos unha vez ó ano para tratar das seguintes
cuestións:
a) Memoria, liquidación do presuposto, balance do exercicio, rendición de
contas e aprobación se procede.
b)Presuposto para o seguinte exercicio.
c)Proxecto e propostas do Presidente ou da Xunta Directiva.
d)Proposicións que formulen os socios e que terán de ir asinadas ó menos, polo
cinco por cento dos mesmos.

2.- Terá de se celebrar Asemblea Xeral extraordinaria para a
modificación de Estatutos, elección do Presidente, toma de cartos a préstamo,
emisión de títulos representativos de débeda ou de parte alícuota patrimonial,
enaxenación de bens inmobles e fixación de cotas dos socios, e calquera outro
acordo previsto nestes estatutos ou que se estime oportuno polo Presidente ou
proceda legalmente.
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Artigo 19º.Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioría simple dos
presentes, requeríndose unha maioría cualificada e un quorum determinado de
asistencia para aqueles asuntos que establezan os estatutos. Serán vinculantes
e de obrigado cumprimento e terán forza executiva a partir da data da súa
adopción, sen prexuízo, por razón da materia, da posibilidade da súa
impugnación perante os órganos competentes e da Federación Galega
Deportiva da modalidade ou perante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.
Artigo 20º.As Asembleas Xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán
validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela a
maioría dos seus asociados. En segunda e última convocatoria media hora más
tarde, quedará constituída calquera que sexa o número de membros presentes.
Entre a data de convocatoria e o día sinalado para a súa celebración terán de
mediar, como mínimo, dez días naturais e non poderá transcorrer máis de 20.
Artigo 21º.Réxime de responsabilidade dos directivos e dos socios.
En calquera caso, os directivos responderán fronte aos socios, fronte ao club
ou fronte a terceiros por culpa ou neglixencia grave.

CAPÍTULO IV: REXIME ELECTORAL
Artigo 22º.
Os membros da Xunta Directiva serán elixidos mediante sufraxio libre,
igual, directo e segredo entre tódolos socios, en candidatura pechada.
Por parte do Club poderánse facer reunións en Asamblea Xeral con carácter
Ordinario ou Xeral.

Artigo 23º.
Quen encabece a lista gañadora será o Presidente/a do Club e da Xunta
directiva.

Artigo 24º.
O mandato da Xunta Directiva será de CATRO (4) anos.
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Artigo 25º.
A Xunta Directiva acordará a convocatoria de eleccións nos seguintes
supostos:
a. Por expiración do mandato.
b. No caso de moción de censura acordada pola Asemblea Xeral.
c. Cando, por haberse producido vacante, non se poida substituír validamente.
d. Por dimisión da propia Xunta.

Artigo 26º.
No caso de producirse vacante nos cargos da Xunta Directiva, que non
sexa o de Presidente, por dimisión, falecemento, incapacidade física,
incompatibilidade, sanción disciplinaria ou xudicial, será cuberta pola persoa
designada polos presidente/a, previa ratificación da Xunta Directiva e sempre
que reúna as condicións estatutarias para ser elixible.

CAPÍTULO V: DA MOCION DE CENSURA
Artigo 27º.
A moción de censura deberase presentar con 72 horas, ao menos, de
antelación á celebración da Asemblea Xeral, por escrito razoado, e amparada,
como mínimo, polas firmas do 10% dos socios do club.

Artigo 28º.
En caso de prosperar unha moción de censura, procederase á
convocatoria de novas eleccións.

Artigo 29º.
No suposto do apartado anterior, a Xunta Directiva censurada
continuará nas súas funcións ata tomar posesión a que resultase proclamada
definitivamente nas eleccións.
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CAPITULO VI: REXIME DOCUMENTAL
Réxime documental, que deberá conter rexistro de socios, libros de actas
e libros contables
Artigo 30º.
Sen prexuízo dos libros complementarios que se estimen pertinentes
para un mellor desenvolvemento dos fins da entidade, o réxime documental do
Club constará dos seguintes libros principias:
• Libro de rexistro de socios.
• Libo de actas.
• Libro de contas dos seus ingresos e gastos.

Artigo 31º.
No libro de rexistro de socios, deberán constar os nomes e apelidos dos
socios, o seu Documento Nacional de Identidade ou Pasaporte ou tarxeta de
residencia, o seu estado civil, nacionalidade e, no seu caso, os cargos de
representación, goberno e administración que exerzan no Club.
Artigo 32º.
Nos libros de Actas consignaranse os acordos que se adopten nas
Asembleas Xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias e os que se adopten
na Xunta Directiva con expresión da data, asistentes, asuntos tratados e
acordos adoptados.
As Actas serán subscritas, en todo caso, polo Presidente e o Secretario.
Artigo 33º.
Nos libros de contabilidade figurarán descritos tanto o Patrimonio, os
dereitos e obrigas, como todos os ingresos e gastos do Club; debendo
precisarse a procedencia de aqueles e o investimento ou destino destes.
Artigo 34º.
O Club deberá formalizar durante o primeiro mes de cada ano, o balance
de situación e as contas dos ingresos e gastos, que se
poñerán
en
coñecemento do todos os seus socios, DEZ (10) días antes da data da
celebración da Asemblea Xeral Ordinaria.
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CAPITULO VII: DOS RECURSOS SOCIAIS

Artigo 35º.
Tales recursos estarán constituídos polas cotas de ingresos ou entrada e
periódicas que a Asemblea Xeral estableza para categoría de socios
(transeúntes, numerarios, etc.); correndo a cargo dos mesmos toda clase de
impostos de carácter estatal, autonómico ou municipal que recaian sobre as
referidas cotas.
A Xunta directiva poderá conceder, se así o estima oportuno, prazos para o
pago da cota de ingreso o entrada, mediante entregas parciais.

Artigo 36º.
Así mesmo, os socios aboarán a cota mensual que en todo momento
estableza a Asemblea Xeral.

CAPITULO VIII: RÉXIME ECONÓMICO E FINANCEIRO
Réxime económico-financeiro e patrimonial.

Artigo 37º.
O patrimonio do Club intégrao tanto o existente no momento da súa
creación ou fundación, como o actual.
No futuro estará integrado ademais:
• Polas achegas económicas dos socios que aprobe a Asemblea Xeral.
• Polas doazóns ou subvencións que reciba.
• Polos resultados económicos que poidan producir os actos que organice
a entidade.
• Polas rendas, froitos ou intereses do seu Patrimonio.
• Polas prestacións que se obteñan dos seus asociados e de calquera outra
persoa, institución ou entidade, mediante a emisión de títulos
nominativos.

Artigo 38º.
A totalidade dos ingresos do Club deberán aplicarse ao cumprimento dos
seus fins deportivos e sociais.
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Artigo 39º.
De tratarse de ingresos procedentes de competicións ou manifestacións
deportivas dirixidas o público, estes beneficios aplicaranse exclusivamente ao
fomento e desenvolvemento das actividades físicas e deportivas da natación.

CAPITULO IX: EMISIÓN DE TÍTULOS DE DÉBEDA OU PARTE ALÍCUOTA

Artigo 40º.
O Club Natación Vigo-Rías Baixas poderá emitir títulos de débeda ou de
parte alícuota patrimonial. Os títulos serán nominativos.

Artigo 41º.
I:- Os títulos inscribiranse nun libro que levará o Club, no que se
apuntarán as sucesivas transferencias.
II:-En tódolos títulos constará o valor nominal, a data de emisión e, no
seu caso, o interese e prazo de amortización.
Artigo 42º.
Os títulos de débeda só poderán subscribirse pólos socios e a súa
posesión non conferirá dereito algún especial os socios, agás a percepción de
dividendos ou beneficios.
Artigo 43º.
Os títulos de parte alícuota patrimonial serán así mesmo subscritos
polos socios. En ningún caso estes títulos darán dereito á percepción de
dividendos ou beneficios.
Artigo 44º.
Os títulos de débeda e parte alícuota patrimonial serán transferibles
soamente ante quen teña a condición de socio.
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CAPITULO X: REFORMA DOS ESTATUTOS E REGULAMENTO DE RÉXIME
INTERNO.
Procedemento de reforma dos estatutos.

Artigo 45º.
Os presentes Estatutos terán o seu desenvolvemento mediante o
correspondente Regulamento de Réxime Interno.
Artigo 46º.
Os presentes Estatutos só poderán ser modificados e reformados en
virtude do acordo tomado en Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada ao
efecto, mediante votación favorable de dous terzos dos socios de número
asistentes.
A reforma destes Estatutos seguirá, con respecto ao Rexistro de
Entidades Deportivas de Galicia, os mesmos trámites administrativos que para
a súa aprobación.
Artigo 47º.
Nas modificacións estatutarias deberá facerse constar:
O texto ou extracto da modificación.
Data da modificación, que será a de aprobación da mesma pola
Xeral correspondente.
Data de inscrición da modificación estatutaria.

Asemblea

Artigo 48º.
No caso de que a modificación sexa consecuencia das disposicións
Administración Pública, queda facultada a Xunta Directiva para ditar
normas provisionais de aplicación, que ratificará a Asemblea Xeral
primeira reunión que celebre, adecuándose en todo caso ao Dereito propio
Comunidade Autónoma e, suplementariamente, ao do Estado.

da
as
na
da

CAPITULO XI: RÉXIME DISCIPLINARIO.
Réxime disciplinario

Artigo 49º.
En canto ao réxime disciplinario, será de aplicación o disposto nos
presentes Estatutos e no Regulamento de Réxime Interno do Club,así como as
establecidas na Lei Xeral do Deporte de Galicia e nos Estatutos da Federación
Galega de Natación.
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Artigo 50º.
O órgano competente en materia disciplinaria, polo que respecta os
deportistas do club, será a Xunta Directiva, contra cuxos acordos caberá
recurso perante a Asemblea Xeral. Corresponde o Presidente/a a adopción das
medidas para o seu cumprimento.
As decisións de esta serán recorribles perante a xurisdición ordinaria.
Contra as infraccións en materia de disciplina social, os acordos definitivos da
entidade serán recorribles perante a xurisdición ordinaria, na forma que as
disposicións procesais establezan.
Artigo 51º.
O ámbito da potestade disciplinaria esténdese ás infraccións
regulamentarias das regras de xogo e da conduta deportiva, en relación cos
seus deportistas, afiliados e técnicos, de conformidade co disposto nos
presentes Estatutos e Regulamento de Réxime Interno.
Artigo 52º.
A imposición de sanción requirirá, en todo caso, a instrución de
expediente con audiencia do afectado.

Artigo 53º.
Das faltas, sancións e prescricións:
As faltas pódense clasificar en LEVES, GRAVES e MOI GRAVES
Faltas leves:
Considéranse faltas leves ás regras do xogo ou competición ou ás normas
deportivas xerais as seguintes:
• A formulación de observacións aos xuíces, técnicos, adestradores e
demais autoridades deportivas, nadadores ou contra o público asistente,
de maneira que supoña unha leve incorrección.
• A adopción dunha actitude pasiva no cumprimento das ordes e
instrucións recibidas de xuíces, árbitros, técnicos, adestradores e demais
autoridades deportivas no exercicio das súas funcións.
• As condutas claramente contrarias as normas deportivas, que non
estean incursas na cualificación de graves ou moi graves.
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Faltas graves:
Considéranse, en todo caso, faltas graves ás regras do xogo ou competición
ou ás normas deportivas xerais as seguintes:
• O quebrantamento de sancións impostas por infraccións leves.
• Os insultos e ofensas aos xuíces, árbitros, técnicos, adestradores,
directivos e outras autoridades deportivas ou nadadores e deportistas e
contra o público asistente a unha proba deportiva ou competición.
• A protesta, intimidación ou coacción colectiva ou tumultuaria que altere
o normal desenvolvemento do xogo, proba ou competición.
• A protesta ou incumprimento das ordes e instrucións emanadas dos
xuíces, árbitros, técnicos, adestradores, directivos e demais autoridades
deportivas que houberan adoptado no exercicio das súas funcións, cando
non revistan o carácter de falta moi grave.
• Os actos notorios e públicos que atenten contra a dignidade e o decoro
deportivo.

Faltas moi graves:
Considéranse infraccións moi graves:
• O quebrantamento de sancións impostas por faltas graves.
• A promoción, a incitación ao consumo ou o consumo de substancias
prohibidas ou a utilización na práctica deportiva de métodos ilegais ou
regulamentariamente prohibidos.
• A agresión, intimidación ou coacción a xuíces, árbitros, deportistas,
técnicos, adestradores, delegados, directivos e demais persoas
pertencentes o Club, así como ao público xeral, motivadas pola
celebración dun evento deportivo.
• A proposta ou actuación colectiva ou tumultuaria que impida a
celebración dunha proba ou competición ou que obrigue a súa
suspensión temporal ou definitiva.
• A protesta ou actuación individual, airada e ofensiva, ou o
incumprimento manifesto das ordes e instrucións emanadas de xuíces,
árbitros, técnicos, adestradores, directivos e demais autoridades
deportivas, con menosprezo da súa autoridade.
• A falta de asistencia non xustificada ás convocatorias que se formalicen
para intervir nas probas ou competicións oficiais.
• As declaracións públicas de deportistas, técnicos, adestradores,
directivos ou socios que inciten ao equipo ou os espectadores á
violencia.
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Artigo 54º.
Cadro de Sancións deportivas
Para as faltas leves: advertencia ou represión privada, que haberá de
comunicarse por escrito e apuntarse na ficha ou expediente respectivo.
Para as faltas graves: suspensión por tempo determinado, ata un(1) ano
como máximo, que haberá de levarse a cabo do xeito anterior.
Para as faltas moi graves: suspensión dun (1) ano a tres (3) anos ou
expulsión ou separación definitiva do Club, segundo os casos.
Artigo 55º.
Prescrición das sancións deportivas:
As sancións prescribirán:
Aos seis (6) meses, as de carácter leve.
Ao ano (1), as de carácter grave.
Aos tres (3) anos, as de carácter moi grave; agás a de expulsión ou separación
definitiva.
Artigo 56º.
Cadro de faltas non deportivas:
Inclúese neste apartado o Persoal Laboral, sen prexuízo do estipulado
polo regulamento laboral que lle sexa especifico.
Faltas leves: Considéranse faltas leves:
* A desconsideración manifesta cara os membros da Xunta Directiva,
asociados, deportistas e demais empregados do Club, sen que teña mediado
causa ou motivo algún por parte destes.
* O descoido neglixente no uso das instalacións do Club.
Faltas graves: Considéranse faltas graves:
* As palabras ou actos de significada desconsideración cara os membros da
Xunta Directiva, asociados, deportistas e empregados do Club, que supoñan
alteración da convivencia social e comunitaria dentro da entidade, sen que
houbera existido provocación ou motivo algún por parte destes.
* O descoido neglixente no uso das instalacións do Club, con resultado de
deterioro cualificado das mesmas.
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* A comisión dunha falta leve, cando tivera sido sancionado anteriormente por
outras dúas do mesmo carácter.

Faltas moi graves: Considéranse faltas moi graves:
* A realización de actos encamiñados a frear a boa marcha ou funcionamento
do Club.
* O ataque frontal, de obra ou de palabra, a membros directivos, asociados,
deportistas ou empregados do Club que supoñan unha alteración ou deterioro
das relacións de convivencia no seo da entidade, cuxa transcendencia e
notoriedades menoscaben a boa orde do mesmo.
* A comisión dunha falta grave, cando houbera sido sancionado, con
anterioridade, por outras dúas do mesmo carácter.

Artigo 57º.
Cadro de sancións non deportivas
* Para faltas leves: advertencia ou represión privada, que se comunicará por
escrito ao sancionado e apuntarase na súa ficha ou expediente.
* Para faltas graves: represión pública ou suspensión nos dereitos de socio por
un prazo de tres (3) meses , co pago da cota social periódica durante o
devandito prazo, e co mesmo anterior trámite.
* Para faltas moi graves; suspensión dos dereitos de socio por un tempo de seis
(6) meses a dous (2) anos ou expulsión ou separación definitiva do Club,
segundo os casos.

Artigo 58º.
Prescrición das sancións non deportivas:
Aos tres (3) meses, as de carácter leve.
Aos seis (6) meses, as de carácter grave.
Ao ano (1), as moi graves; agás a de expulsión ou separación definitiva.
O prazo de prescrición computarase a partir do día seguinte a que
adquira firmeza a resolución na que se impoña a sanción.

Artigo 59º.
Extinción da responsabilidade disciplinaria:
Polo cumprimento da sanción.
Por falecemento do sancionado.
Por prescrición
Por indulto ou amnistía da sanción.
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Artigo 60º.
Prescrición das faltas deportivas:
Aos seis (6) meses, as leves.
Ao ano (1), as graves.
Aos tres (3) anos, as moi graves.
O prazo de prescrición computarase a partir do dia seguinte a que teñan lugar
os feitos constitutivos da falta.
Artigo 61º.
Prescrición das faltas non deportivas:
Aos seis (6) meses, as leves.
Ao ano (1), as graves.
Aos dous (2) anos, as moi graves.

CAPITULO XII: DA EXTINCIÓN E DISOLUCIÓN DO CLUB.
Procedemento de disolución e destino dos bens, que en todo caso se
aplicarán a fins análogos de carácter deportivo.
Artigo 62º.
O Club Natación Vigo-Rías Baixas extinguirase por algunha das
seguintes causas:
a. Por decisión da Asemblea Xeral, en sesión extraordinaria, coa asistencia, ao
menos, do 51% dos socios con dereito a voto e a través de votación cualificada
de dous terzos da Asemblea Xeral Extraordinaria.
b. Por acordo da Xunta Directiva que haberá de ser ratificado pola Asemblea
Xeral extraordinaria que se celebrará a tal fin cun mínimo das dúas terceiras
partes dos socios de número asistentes.
c. Por sentenza xudicial firme.
d. E por demais causas que determinen as leis.

Artigo 63º.
En caso de disolución, o seu patrimonio existente aplicarase o
establecido polo art. 47 apartado K, da Lei 3/2012, do 2 de Abril, do deporte
de Galicia.
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Artigo 64º.
En tal caso, a devandita disolución comunicarase á Dirección Xeral de
Deportes da Xunta de Galicia, que acordará o destino dos devanditos bens para
o fomento e desenvolvemento das actividades deportivas e na forma que
determinen as disposicións legais e regulamentarias aplicables.

DILIXENCIA:
Os presentes Estatutos foron aprobados na súa redacción orixinal pola
Asemblea
Xeral
Extraordinaria
celebrada
o
e reformados o día 20 de setembro de 2013 en Asemblea Xeral Extraordinaria
convocada a tales efectos, o que fago constar aos efectos oportunos.

Vigo a

de

de 201
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