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UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA
ESTATUTS 2017

CAPÍTOL 1

DEFINICIÓ

Generalitat de Catalunya
Consell Catala de l'Esport
Registra d'Entltats Esportives

N1)rn. ins.

4A2L/

Article 1
La UN IÓ EXCURSION ISTA DE CATALUNYA DE GRACIA fou fundada l'any
1940 per la fus ió del Centre Excursionista Rafel de Casanova (1916) i antics
components de la secció excursionista de l' Orfeó Gracienc. L'any 1943 s'hi
fusiona l'Agrupació Excursion ista Perla (1924)
Article 2
La UN IÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA té el domicili social
al ca rrer Encarnació , núm. 131 de Barcelona, CP 08025 . Qualsevol mod ificació
en aquest aspecte sera comunicada al Reg istre d'Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya i a les federacion s a les que estigui afili ada.
Article 3
La UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA és una entitat
ded icada al foment, el desenvolupament i la practica continuada de l'activitat
física i esportiva de l'excursionisme, !'esca lada, l'esquí alpí, l'esquí de fons,
l'espeleologia, la bicicleta de muntanya, el descens de canons i engorjats i les
curses d'orientació.

Amb caracter secundari, la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE
GRAC IA podra realitzar activitats per a la defensa, el manteniment i la millora
de les cond icions del medi on es desenvolupen les seves activitats. Podra
realitzar estud is, treballs, concursos i cursos sobre aspectes científics, literaris,
artístics, fotografics, cinematografics, histories i educatius. També podra
realitzar activitats, investigacions i exploracions espeleológiques, geografiques,
geológiques , meteorológiques, lingüístiques , musicals i folklóriques. Així
mateix, podra organitzar espectacles esportius, recreatius i cu lturals . Podra
també, realitzar activitats destinades a la protecció, l'estud i i la difusió de la
fauna i la flora, el patrimoni arqu itectónic i les belleses naturals del país, amb
projeccions audiovisuals i conferencies ; com també les activitats ad ients per a
!'obertura, conservació i senyalització de cam ins i senders; la construcció de
refugis; la confecció i l'edició de gu ies, mapes, monografies i revistes
especialitzades, etc.

Article 4
La UNIÓ EXCURSION ISTA DE CATALUNYA DE GRACIA, que és una entitat
d'esperit nacional cata la, es declara apolítica i aconfessional.
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Article 5
La UNIÓ EXC URSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA es defineix com a
entitat esportiva federada.

La modalitat esportiva principal de l'entitat és la practica de l'excursionisme, per
tant s'afiliara a la Federació d'Entitats Excursion istes de Catalunya.
Així mateix, s'afiliara a la Federació Catalana d'Espeleologia.
En l'aspecte cultural estara afil iada a la Federació Catalana d'Entitats Corals.
Podra federar-se o associar-se i signar convenis d'actuació conjunta amb altres
organ itzacions que proposin objectius coincidents amb els seus i també podra
desvincular-se'n sense que ni una cosa ni l'altre exigeixi una modificació de
l'Estatut.
Les accions indicades en el paragraf anterior hauran de ser ratificades per
l'Assemblea de Socis i comun icades al Reg istre d'Entitats Esportives .
Article 6
L'ambit principal d'actuació radica a Catalunya, pero les activitats físiques
esportives no queden subjectes a un ambit territorial determinat.

Article 7
La UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA tindra personalitat
jurídica propia i plena capacitat d'obrar. En les seves activitats económ iques no
hi haura cap finalitat lucrativa.
Article 8
Per al millar acompliment de les finalitats que li són prop1es, la UNIÓ
EXCURSION ISTA DE CATALUNYA DE GRAC IA té constitu"ides , en el moment
de l'aprovació del present Estatut, les següents seccions: Muntanya, Esqu í,
Alta Muntanya i Escalada (SAME), lniciació infantil i juvenil, Bicicletes de
muntanya, Coral Núria, Veterans, Fotografia, Biblioteca, Arxiu i Cu ltura.
Qualsevol canvi que es produeixi en aquesta situació haura de ser ratificat per
l'Assemblea de Socis i comunicat al Reg istre d'Entitats Esportives.
Article 9
L'entitat es regira pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova
el Text Únic de la Llei de l'Esport, per altres disposicions que la despleguin, pel
Decret 58/2010 , de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, Decret
55/2012, de 27 de maig, de reforma del Decret 58/201 O i en tot el no regulat
en la normativa esportiva per alió que disposa el Llibre Tercer del Cod i Civil de
Catalunya relatiu a les persones jurídiques.
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CAPÍTOL 11
DELS SOCIS
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Article 10
Poden form ar part de la UNI Ó EXC URS IONI STA DE CATALUNYA DE
GRACIA tates aquelles persones que presentin la seva proposta i que els sigui
admesa per la Junta Directiva. Peral millar desenvolu pament de la tasca social
i esportiva de l'entitat s'estableixen les següents categories de socis:
a) Numerari:
És el soci individual majar d'edat que forma part de l'entitat amb els drets
i deures que determinen els articles 11 , 12, 13, 14 i 15 d'aquest Estatut.
b) Numerari-juvenil i Numerari-jove:
Numerari-juvenil_És el soci individual de 14 a 17 anys que form a part de
l'entitat amb els mateixos drets i deures que el Numerari, pero
considerant les limitacions de la seva minoria d'edat.
Numerari-jove És el soci individual de 18 a 30 anys que form a part de
l'entitat amb els mateixos drets i deures que el Numerari i que per raó de
la seva edat satisfa una quota especial redu'lda,
c) Numerari-fam iliar:
En la seva proposta hi constara la relació nominal de tots els seus
membres.
Aquests seran el titular amb fill s menors de 18 anys o titular i parella,
amb o sense fill s, menors de 18 anys, salvat que algun ja sigui soci
juven il. Tindra una quota especial acordada per l'Assemblea General i
aq uesta quota experimentara augments, igualment acordats per
l'Assemblea , al comp lir 14 anys cada un deis fill s i novament també quan
comp leixen 16 anys. Al complir els 18 anys ca usaran baixa del grup
familiar i hauran de presentar la seva proposta individual si valen acced ir
a soci numerari. Conservaran la seva antiguitat inicial.
Tots els membres que compasen la categoria Numerari-familiar tenen
els mateixos drets i deures que els socis Numeraris, llevat deis fills a
causa de la seva minoria d'edat.
d) Numerari vitalici:
Previa sol·licitud poden acced ir a aq uesta categoria tots els socis majors
de 65 anys amb una antiguitat de 15 anys a la UNIÓ EXCURSION ISTA
DE CATALUNYA DE GRACIA. Tindran els mateixos drets i deures que
els socis numeraris i se'ls aplicara una quota redu'lda que cobreixi
simplement les despeses d'estructura de l'entitat.
e) Soci virtual.
Els socis virtuals seran tots aquells que solament tinguin relació amb
l' Entitat a través de les eines de com unicació informatica: web, correu
electron ic, xa rxa social, etc. Podran obtenir la llicéncia d'una de les
federacions a les quals el Club hi estigui adherit, pero per acced ir a la
resta de drets caldra que passin a ser socis numeraris. Tindran una
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quota més redu"lda a la deis socis numeraris. Si s'escau se'ls podra
concedir un descompte sobre el preu a satisfer pels no-socis per accedir
a aquells serveis del Clu b en els que sigu i possible i estigui establert.
f) Soci aspirant.

És aquel! soci que no és numerari i que només te dret a participar a un
maxim de 3 activitats de l'entitat en cada temporada i que a tal
efecte
satisfa una quota especial.

Article 11
S'estableix el principi d'igualtat per a tots els socis. No hi haura discriminacions
per motius de rac;a, sexe, religió, ideologia o qualsevol altra condició o
circumstancia personal o social.

Article 12
El soci, pel sol fet de ser-ho, adquireix els següents drets i deures:

a) Contribu ir a l'acompliment de les finalitats específiques de la UNIÓ
EXCURSIONI STA DE CATALUNYA DE GRACIA.
b) Conéixer els actes i les activitats que s'organ itzin, participar-hi i poder-ne
exam inar la documentació.
c) Expressar lliurement la seva opinió en el si de l'entitat.
d) Dirigir als organ ismes directius totes les observacions i propostes que
cregu i oportunes per tal d'aconseguir el millar éxit en l'acompliment de
les finalitats de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE
GRACIA
e) Ser elector i elegible per als órgans de govern, d'acord amb les
condicions assenyalades a l'article 46.
f) Formar part de les Assemblees i tenir-hi vot i veu, sempre que s'hagi
complert la majoria d'edat. Per a tenir vot caldra, com a mínim, un any
d'antiguitat i no tenir suspesa la cond ició de soci
g) Exigir que l'actuació de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE
GRACIA s'ajusti al que disposen les lleis vigents, les seves normes de
desenvolupament i les disposicions estatutaries específiques.
~ 1 Usar les pertinences de la UNIÓ EXCURSIONI STA DE CATALUNYA
DE GRACIA d'acord amb els reglaments i les normes establertes pera
cada cas i beneficiar-se deis avantatges d'interés general que l'entitat
pugui proporcionar ..
[ h) Satisfer puntualment la quota establerta.
i) Poder obtenir les llicéncies esportives de les federacions a que l'entitat
estigui afiliada, amb els avantatges que portin implícits.
~ j) Vetllar pel bon nom de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE
GRACIA.
l k) Complir les disposicions establertes en l'Estatut i els acords validament
presos de la Junta Directiva i de l'Assemblea.
M 1)
No utilitzar la condició de soci per a manifestar-se en qüestions i
matéries estranyes als fins indicats en el present Estatut.
m)

¡
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n) Poder-se donar de baixa de la UNIÓ EXCURS IONISTA DE
CATALUNYA DE GRACIA lliurement, comun icant-ho previament per
escrit a la Junta Directiva.
o) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l'entitat i
notificar ets canvis d'aquesta adre9a .
Article 13
Les propostes que facin els socis, ates a l'article 12 d), seran admeses per la
Junta Directiva, sempre que es formulin per escrit. També seran admeses de
parau la si es formu len en una reunió de la Junta Directiva.
Article 14
Caldra que els socis de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE
GRACIA estiguin proverts d'una p61issa d'asseguran9a que cobreixi a
bastament el risc que pugui comportar la practica de les seves activitats.
La UNIÓ EXCURSION ISTA DE CATALUNYA DE GRACIA no es
responsabilitza ra de l'actu ació deis seus associats ni deis danys i/o perjudicis
que puguin produir-se ells mateixos o que puguin produir als altres.
Artic le 15
En cas d'incompliment de les obligacions de soci es podra acordar amb
caracter temporal la suspensió de la cond ició de soci per aplicació del regim
disciplinari desplegat en aquest Estatut, la qual cosa haura de ser comun icada,
fefaentment a l'interessat, amb quinze dies d'anticipació a l'expressada
aplicació.

D'acord amb lo anterior, si l'incompliment és en el pagament de les quotes
durant sis mesas consecutius, significara la perdua de la cond ició de soci
previa instrucció d'un exped ient contradictori que garanteixi el tramit
d'audiencia al interessat. En aquest cas podra ser donat novament d'alta previa
aprovació de la Junta Directiva i pagament de les quotes impagades fins al
moment de la seva baixa, no recuperant l'antiguitat perduda.
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ÓRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN 1 D' ADMINISTRACIÓ

Article 16
Els organs de representació, de govern i d'administració són :

a) L'Assemblea General.
b) La Junta Directiva.
Article 17
L'Assemblea General és l'organ superior de govern de l'entitat,
acords son vinculants pera tots els socis i pera la Junta Directiva.

els seus

Article 18
Integren l'Assemblea General tots els socis numeraris d'acord amb les
condicions establertes en l'article 12 f) d'aquest Estatut.
Article 19
Les Assemblees seran presidides per una mesa integrada pel President de
l'entitat i pels altres membres presents de Junta Directiva. Actuara com a
Secretari el que ho sigui de l'entitat.
Article 20
Les assemblees generals podran ser ord inaries o extraord inaries.

Sera ordinaria l'assemblea que perceptivament ha de celebrar l'entitat una
vegada a l'any per coneixer i decidir sobre qualsevol materia de la seva
competencia, pero com a mínim, sobre les indicades en els apartats a) i d) de
l'article següent.
Seran extraord inaries tates les altres assemblees que es convoqu in en el curs
de l'exercici.
Article 21
Seran atribucions propies de l'assemblea de socis:

a)
b)
c)
d)

L'aprovació de l'Estat de Comptes i de la Memoria de l'exercici anterior.
La modificació parcial o total de present Estatut.
L'afiliació a federacions i similars.
L'aprovació del pressupost de l'exercici següent i la fixació de la quantia
de les quotes ordinaries i d'entrada, llevat que la modificació de quotes
tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb l'aplicació com
a maxim del percentatge de variació de l'índex general de preus al
consum des de l'última mod ificació.
e) L'establiment de quotes extraordinaries o derrames.
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h)
i)
j)
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L'adqu isició, venda o gravamen deis béns mobles o immobles de l'entitat
el valor deis quals excedeixin del 25 % del pressupost anual de
l'exercici.
Les propostes de la Junta Directiva acord i sotmetre a l'assemblea .
Les propostes que els socis vulguin presentar a l'assemblea.
Les propostes de fusió i segregació de l'entitat.
La decisió de dissolució de la UNIÓ EXCURSIONI STA DE CATALUNYA
DE GRAC IA.
El prendre diners a préstec.
El Regim Disciplinari.
Precs i preguntes.

Article 22
La convocatoria de les assemblees s'ha de fer per acord de la Junta Directiva,
a iniciativa propia o a petició deis socis. En aquest últim suposit, sempre que el
tema proposat per la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i
resolta per l'organ assembleari mateix en els últims sis mesos anteriors a la
data de la sol· licitud, es tindra la obligació de fer la convocatoria si ho demanen
un 1O % deis socis amb dret a vot. Des del dia de la recepció, per part de la
Junta Directiva, de la sol·licitud en forma deis socis i la convocatoria de
l'Assemblea demanada no poden passar més de 15 dies naturals
Article 23
Les Assemblees seran convocades amb un mínim de 15 dies d'anticipació i a la
convocatoria haura de constar l'ordre del dia.

Les Assemblees quedaran validament constitu'ldes en primera convocatoria
quan hi concorri la majoria deis socis, i en segona convocatoria amb qualsevol
que sigui el nombre de socis presents amb dret a vot. Entre ambdues
convocatories caldra que hi hagi un interval mínim de trenca minuts.
Article 24
En les Assemblees, els socis seran representats per ells mateixos.

Article 25
En les Assemblees de socis, els acords es prendran per majoria simple de vots,
llevat de les excepcions previstes en el present Estatut, que ho seran per
majoria qualificada.

No s'hi prendran acords sobre temes que no figurín a l'ordre del dia llevat que
els membres de l'assemblea general s'hag in constitun amb caracter universal o
que els acords es refereixin a la convocatoria d'una nova assemblea general.
Els acords que es prenguin seran publicats en els mitjans de difusió propis de
l'entitat.
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Article 26
Les votacions es podran realitzar pel sistema que s'acordi en el moment, tret
del cas d'eleccions a junta directiva i vot de censura.

Article 27
L'organ per regir, administrar i representar la UNIÓ EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA DE GRACIA sera la Junta Directiva, composta per un mínim de 5
persones, i els seus carrecs seran els de President, Secretari, Tresorer,
Vicepresident, Comptador i tants vocals com ca lguin, entre els quals la junta
designara els responsables de cada secció.
Article 28
La Junta Directiva acomplira els propis acords i els adoptats per l'Assemblea
General, i sera responsable davant d'aquesta deis actes realitzats en l'exercici
de les seves funcions.
Article 29
Els carrecs de la Junta Directiva tindran un durada de quatre anys. Tots els
carrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les renovacions són
totals.

Article 30
La Junta Directiva podra crear comissions per col·laborar en tasques
específiques que els siguin encomanades.

Aquestes comissions informaran periodicament a la Junta Directiva o quan
aquesta els ho demani i quedaran dissoltes al finalitzar el treball encomanat.
Tates les comissions tindran un responsable nomenat perla Junta Directiva.
Article 31
És competencia de la Junta Directiva:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

L'admissió, suspensió o pérdua de la qualitat de soci.
La convocatoria de les assemblees.
La convocatoria d'eleccions per proveir els carrecs de la Junta Directiva.
La creació de comissions per tasques específiques.
La presentació de l'Assemblea General de !'informa o la memoria sobre
les activitats de l'Entitat, de la liquidació de l'exercici economic amb el
balan<; i el compte de resultats, i el pressupost i la programació de
l'exercici següent.
L'arbitratge en les relacions interiors entre les seccions, comissions i els
socis.
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Article 32
Les reunions de la Junta Directiva seran convocades pel President, a iniciativa
propia o a petició d'un ter9 deis seus membres , i com a mínim es realitzara una
reunió al mes. Deis acord s importants se'n donara compte als socis mitjan9ant
el tauler d'anuncis.
La Junta estara validament constitu'fda quan hi hagi presents la meitats deis
membres que la componen.

Article 33
1.Els acords de la Junta Directiva s'han adoptar per maJona simple deis
membres presents , i el Secretari haura d'aixecar acta de tot alló debatut i
acord at en les reunions. S'hi hauran de refl ecti r també els possibles vots en
contra d'un acord i la seva explicació.
2. En el supósit d'adopció de decisions urgents, sempre que ho acceptin
expressament tots els membres i que quedi garantida en tot cas l'autenticitat
deis que intervenen en l'adopció de les decisions, la junta directiva pot adoptar
els seus acords per correu electrón ic, fax , videoconferencia i mitjans analegs.
En aquests supósits, la corresponent acta es redacta junt amb els justificants
de fax, correus electrón ics o suports corresponents.
3. La possibilitat esmentada a l'apartat precedent és extensible a la resta
d'órgans comp lementaris de que disposi la junta directiva.

Article 34
Les funcions
següents :

atribucions deis membres de la Junta Directiva seran les

PRES IDENT: Ostentara la maxima representació i responsabilitat de la UNIÓ
EXCURSION ISTA DE CATALUNYA DE GRACIA. Presidiré els actes, les
reunions de la Junta Directiva i les Assemblees de socis. Tindra dret d'assistir,
amb veu, a tots les reunions de les seccions, o com issions que se ce lebrin.
Signara les actes de les reunions que presideixi, els oficis, els certificats , les
convocatóries i tots els documents que sign ifiquin una obligació moral o
material de la UNIÓ EXCURSION ISTA DE CATALUNYA DE GRACIA. També
tindra cura que es comp leixin l' Estatut i els acords de l'Assemblea de socis i de
la Junta Directiva.
VICEPRESIDENT: Substituiré el President quan ca lgui, a més d'assumir
aquelles funcions que li pugui encomanar la Junta Directiva o l'Assemblea de
socis.
SECRETAR!: Redactara i signara , en el llibre corresponent, les actes de les
reunions de la Junta Directiva i de les Assemblees de socis a qué assisteixi; en
aq uelles qué ell no pugui assistir, la presidencia en determinara el suplent.
Signara documents, certificats , correspondencia, convocatóries, memóries, etc.
En aquells documents que signifiquin un obligació moral o material o que
condicionin d'alguna manera l'entitat, la seva sig natura haura d'anar
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acompanyada necessariameht, per la del President. Tindra cura del régim
documental, de l'arxiu i de les dades estadístiques de l'entitat.
TRESORER: Sera el dipositari deis cabals que administra la Junta Directiva i
efectuara , amb intervenció del Comptador, tots els pagaments i els cobraments
que determinin la Junta Directiva i l'Assemblea de Socis. Portara el !libre de
caixa .
COMPTADOR: Controlara l'estricte comp liment de les disposicions estatutaries
i pressupostaries relatives a l'ordre económ ic, controlara les operacions
efectuades pel tresorer i tindra cura de la confecció del pressupost anual de
l'entitat i portara els !libres de comptabilitat.
VOCALS: Tindran cura de les tasques que els encomani la Junta Directiva.
Els carrecs de la Junta Directiva seran honorífics i incompatibles amb els
d'altres entitats que pertanyin a les mateixes federacions a que estigu i afiliada
la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA.
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CAPÍTOL IV
SECCIONS
Article 35
La creació i supressió de seccions i el reglament pel qual s'hauran de regir
hauran de ser acordats per la Junta Directiva i ratificats per l'Assemblea .
Article 36
Fora del sí de l'entitat, les seccions només actuaran per representació
delegada pel president de l'entitat.
Article 37
Les seccions acompliran les activitats per a les quals hag in estat creades,
evitaran d'interferir-se entre sí, i co l·laboraran ta nt com sigui possible en
l'execució de les activitats que organitzi el centre.
Article 38
Les seccions seran dirigides per una comissió formada, com a mínim, per un
cap o president, un secretari i un tresorer. El cap sera responsable davant de la
Junta Directiva del funcionament de la secció i informara de les seves activitats
i projectes.

Al finalitzar el seu mandat la resta de components es cons ideraran cessats i
fins que no siguin de nou ratificats o renovats continuaran provisionalment en
els seus carrecs.
Els responsables de les seccions seran nomenats per la Junta Directiva, d'
entre els vocals de la mateixa. La resta de membres de les comissions de les
seccions esportives són nomenats pel responsable de la secció i ratificats per
la Junta Directiva.
Els responsables de la secció, i la resta de membres de les com issions ho
seran des del moment que se'ls nomeni, i si no son destituns abans,
desenvoluparan la seva funció, com a maxim, per mateix període del mandat
de la Junta Directiva.
Article 39
Quan es produeixi un canvi de Vocal responsable de les com issions de secció,
el Vocal responsable sortint lliurara a l'entrant l'inventari actualitzats deis
materials o efectes propis de la secció, el qual sera verificat i signat pels dos i
en sera entregada una copia a la Junta Directiva de l'entitat.

Article 40
Anualment, cada secció elaborara un projecte de pressupost que haura de ser
ratificat per la Junta Directiva de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
DE GRACIA. Aquest pressupost sectorial formara part del general de l'entitat.
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Trimestralment, les seccions informaran la Junta Directiva de la situació de
caixa amb detall.
Article 41
Els ingressos económics de les seccions provindran de la caixa de l'entitat, una
vegada aprovat el projecte de pressupost que preveu l'article anterior. També
podran sorgir de determinats ingressos atípics que puguin recaptar per
delegació de l'entitat, com son sorteigs, patrocinis, subvencions, etc. Aquests
ingressos atípics s'hauran d'incorporar al régim comptable de l'entitat.
Les seccions no podran cobrar quotes als socis. En tot cas, solament podran
percebre les quotes d'inscripció a determinades activitats própies de la secció.
Article 42
Les seccions decidiran el desenvolupament de les activitats que portin a terme,
aprovades préviament per la Junta Directiva. Anualment, hauran de redactar
una memoria de les activitats realitzades, a fi de ser presentada conjuntament a
l'Assemblea Anual Ordinaria.
Article 43
Les comissions de les seccions es reuniran una vegada al mes, com a mínim,
al local social.

Article 44
Les seccions hauran d'elaborar un reglament intern, en el que s'haura de
preveure coma mínim:
1) Defin ició i objecte.
2) Órgan de govern.
3) Normes de funcionament que inclouran l'obligació d'asseguran9a
federativa del soci pera participar en activitats esportives.
4) Serveis que dona i materials de qué disposa, amb normes peral seu ús.
5) Régim auxiliar económic i documental.
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Article 45
Els membres de la Junta Directiva s'han de proveir mitjan9ant sufrag i lliure,
directe, igual i secret entre els socis de l'entitat amb dret a vot que a més ha de
ser presencial.

Article 46
Són electors i eleg ibles els socis numeraris, numeraris-jove , numeraris-fam iliar i
numeraris-vital ici amb les cond icions següents: ser majors d'edat, ten ir plena
capacitat d'obrar i no ten ir inhabilitada per sanció terma la cond ició de soci en
el moment de la convocatoria o en el temps de presentació de cand idatures .
També ca ldra una antiguitat mínima d'un any.

Artic le 47
Als efectes de renovació de carrecs de la Junta Directiva sera renovada en bloc
en acabar el seu període reg lamentari. Les cand idatures han d' incloure el nom
deis socis cand idats i el carrec per qual es presenta cadascun , encap9alades
pe cand idata president.

Article 48
El procediment electoral s'ha d'ajustar a les fases següents:
a) Convocatoria d'eleccions i constitució d'una Junta Electora l i aprovació
del cens electoral.
b) Presentació i proclamació de ca ndidatures .
c) Realització de l'elecció, l'escrutini i la proclamació deis guanyadors.
Entre el dia de la convocatoria d'eleccions i el dia de la realització ha de
transcórrer un mínim de 30 dies habils i un maxim de 60.
Pera la renovació reglamentaria de la Junta Directiva s'obrira una inscripció de
ca ndidatures, que haura de restar oberta durant quinze dies habils,
transcorreguts els quals la Junta Electoral proclamara les cand idatures inscrites
que reuneixin les degudes cond icions i vint dies habils després es procedira a
efectuar les eleccions.
Totes les candidatures proclamades rebran en igualtat de condicions la maxima
col·laboració de la Junta Directiva pera dirigir-se a tots els associats.

Article 49
L'acte de les votacions per a l'elecció deis membres de la Junta Directiva pot
fer-se coincidir amb una assemblea general o realitzar-se independentment.
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Article 50
La convocatoria d'eleccions per finalització natural d'un mándat ha de fer-se
dins deis darrers sis mesos de vigencia i sempre amb l'antelació necessaria
perqué l'elecció es faci abans que es clogui el mandat.

Article 51
La Junta Directiva de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA
ha de fer pública la convocatoria d'eleccions per tramesa directe als socis i
exposant-la al taules d'anuncis de l'entitat. lgualment s'ha de comunicar a la
Federació d'Entitats Excursion istes de Catalunya.
Article 52
La convocatoria que anuncff les eleccions ha d'informar almenys de: nombre de
llocs que cal proveir, carrecs , cond icions per ser elector i cand idat, terminis
d'exposició del cens electoral d'accés públic per als associats un cop
constitu"lda la Junta Electoral i ha de permetre la presentació de reclamacions
als efectes d'esmena durant el temps que estableixi la convocatoria, i termini
per a la presentació de cand idatures , dia i lloc del sorteig per escollir els
membres de la Junta Electoral, día i lloc de les eleccions, horari i forma
d'acreditació d'electors, com a mínim, sera la presentació del document públic
d'acreditació de la personalitat.
Article 53
La Junta Electoral ha d'estar integrada per un nombre de tres membres titulars
i un nombre de sis suplents tots els quals seran escollits per sorteig en acte
públic entre els socis i sacies de ple dret.

Article 54
Correspon a la Junta Electoral: conéixer i resoldre les reclamacions durant el
procés, l'adm issió i el refús de les candidatures i proclamar-les; decidir
incidents i, en general, conéixer i resoldre les reclamacions que presentin els
socis o cand idats, i publicar i comun icar els resultats.
Article 55
Les reclamacions davant la Junta Electoral s'han de fer en un termini maxim de
tres dies, després que s'hagi produn el fet objecte d'impugnació. La resolució
de la Junta, que sera executiva, s'ha de dictar dins deis tres dies següents.
Contra els acords de la Junta Electoral podra interposar-se recurs davant el
comité d'apel· lació de la federació corresponent, en el termini deis tres dies
següents a la data de publicació de l'acord impugnat.
Article 56
Si no es presenta cap candidatura o no es valida cap de les presentades, la
Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva, órgan que ha de
convocar noves eleccions en un termini maxim de tres mesos. En cas que la
Junta Directiva hagi cessat es creara una Comissió Gestora d'acord amb el
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Capítol VIII de Régim de Transició, la qual sera la que convocara les noves
eleccions.
Article 57
Si es presenta o fos va lida només una única cand idatura , la Junta Electoral
proced ira directament a la proclamació deis seus components com a eleg its per
a la Junta Directiva.

Article 58
Tan en el cas previst a l'article anterior com en el cas que s'hagin celebrat
eleccions, la Junta Electoral comunicara l'acta de proclamació de la
candidatura guanyadora o proclamada , mitjan9ant certificació, dins deis tres
dies següents, a la Junta Directiva , al Reg istre d'Entitats Esportives i a les
diferents federacions catalanes a que l'entitat estigu i afiliada.
Article 59
La Junta Directiva entrant prendra possessió l'endema del venciment del
mandat de la Junta sortint, si aquest és el cas. En altres casos ho fara cinc dies
després de la seva elecció.
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Article 60
El cessament deis components de la Junta Directiva pot produir-se per les
causes següents:
a)
b)
c)
d)
e)

A petició de l'interessat.
Acabament del mandat natural pel qual van ser elegits
Pérdua de la condició de soci de l'entitat.
Pérdua de qualsevol de les condicions per ser elegit.
Mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del carrec.
f) Decisió disciplinaria executiva de la Junta Directiva que l'inhabiliti per
ocupar algun carrec deis órgans de govern o representació de l'entitat.
g) Aprovació d'un vot de censura.

Article 61
La suspensió del mandat deis membres de la Junta Directiva pot produir-se per
les causes següents:
a) Sol· licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstancies que ho
justifiquin i ho aprovi la Junta Directiva.
b) Suspensió de la condició de soci.
c) Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a un deis seus
components, si així ho acorda la Junta Directiva.
d) lnhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinaria executiva .

UEC GRÁCIA- G58199795 - ESTATUTS APROVATS 07 JUNY 2017

Página 16

UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA

-

ESTATUTS 2017
CAPÍTOL VII

-

REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA
Article 62
Perqu é es pugui sol ·licitar un vot de censura contra el President de l'entitat,
contra la totalitat de la Junta o contra qualsevol deis seus membres , ca l que ho
demani per escrit motivat com a mínim, el 15 % deis socis de l'entitat que
reuneixin els requ isits que ind ica l'article 12 f) d'aquest Estatut.

Article 63
Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura , a ti de comprovar
l'adequació de la sol·licitud es constituira, en term ini maxim de deu dies , una
mesa de cinc persones formada per dos membres de la Junta Directiva els dos
primers socis signants a la sol ·licitud i un delegat de la Federació d'Entitats
Excursionista de Catalunya que en sera el president.
Article 64
Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats a
l'article 63 , la Junta Directiva ha de convocar l'Assemb lea extraord inaria en la
que es proced ira, a l'acte de la votació, i que haura de ce lebrar-se en un term ini
no inferior a 1Odies ni superior a 20.
Article 65
El vot de cens ura només el pot acordar, la majoria de 2/3 del nombre de socis
amb dret a vot assistents a l'assemb lea que han exercit el dret a vot, i sempre
que en el acte de votació hi participin, com a mínim, un 25% del total de
membres de ple dret del Club.

Article 66
Un cop acord at el vot de censura, el President, la Junta Directiva o els
membres afectats cessaran automaticament
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REG IM DE TRANSICIÓ
Article 67
La Junta Directiva cobrira per la seva propia iniciativa i responsabilitat tots els
carrecs vacants que es produeixin sigui quina sigui la causa que hagi provocat
la vacant. Aquestes designacions, entre socis eleg ibles , tindran caracter
provisional i hauran de ser confirm ades en la primera Assemblea que es
produeixi. Les persones confirmades ocuparan els carrecs que havien quedat
vacants fins a la culminació del període reglamentari.
Article 68
Si la vacant és la del President, el vicepresident exercira les seves funcions.
En cas de manca de vicepresident, l'ha de substituir el membre de Junta amb
més antigu itat com a soci.
Article 69
a) Si les vacants afecten menys del 50% deis membres de la Junta
Directiva, peró no al President o Presidenta , aquest/a darrer/a ha
d'acordar la designació, per cooptació , deis carrecs corresponents,
decisió que s'ha de ratificar durant la primera assemblea general que
ce lebri l'entitat.
b) Si les vacants afecten menys del 50% deis membres de la Junta
Directiva, incloent el President o presidenta, correspon als membres no
afectats la designació per cooptació , decisió que també s'ha de ratificar
durant la següent l'assemblea general que celebri l'entitat.
e) Si les vacants afecten més del 50 % deis components de la Junta
Directiva, l'Assemblea General ha d'escollir una comissió gestora amb la
fina litat d'admin istrar transitóriament l'entitat i convocar i ce lebrar noves
eleccions en un termini maxim de tres mesas.
lgualment, en qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constitu'ida per
un nombre inferior a cinc membres.

Article 70
1) En el cas que s'hagi de constituir la Comissió Gestora, la seva
composició ha de ser d'un nombre de membres no inferior a 5 elegits
entre els membres de l'assemblea, respectant el principi de paritat.
Si per motiu que sigui no s'aconsegueix la constitució de la Comissió
Gestora sera preceptiu que la designi la Federació d'Entitats
Excursionistes de Catalunya.:.

2) La Com issió Gestora ha d'exercir tates les facultats d'administració que
corresponen a la Junta Directiva, d'acord amb els estatuts, si bé ha de
limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats
normals de l'entitat i a la protecció deis seus interessos durant el període
maxim de 3 mesas, el qual ha de convocar i realitzar noves eleccions.
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Article 71
La Comissió Gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir
els carrecs de la Junta Directiva, la qual cosa s'ha de fer en el termini maxim de
tres mesos des de la seva constitució.
Article 72
La Comissió Gestora exercira totes les facultats de govern, d'administració i de
representació que correspongui a la Junta Directiva, d'acord amb els estatuts,
si bé limitara les seves funcions i decisions necessaries al manteniment de les
activitats normals de l'Entitat i a la protecció deis seus interessos.
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CAPÍTOL IX
REGIM ECONÓMIC 1DOCUMENTAL
Article 73
Constituiran els recursos
CATALUNYA DE GRACIA:

a)
b)
c)
d)

socials

de

la

UNIÓ

EXCURSIONISTA

DE

Les quotes deis associats .
Els donatius, les subvencions i els premis.
Els procedents de possibles béns patrimonials.
Els procedents de les activitats que es realitzin.

Article 74
L'administració deis recursos socials de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA DE GRACIA es portara a terme amb tot detall i amb la publicitat
pertinent. Almenys una vegada a l'any s' informara als socis deis moviments
económ ics i deis seus resultats.
Article 75
L'entitat se sotmet al régim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions
legals que corresponguin. L'objectiu principal deis béns de que disposa és el
foment i la practica de les activitats esportives de l'entitat i les possibles rendes
s'hauran d'aplicar a la conservació i el desenvolupament deis seus objectius
socials, sense que en cap moment puguin repartir-se beneficis entre els seus
associats i directius.
Article 76
La Junta Directiva té les facultats de disposició económica de l'entitat amb el
límit del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació
maxima d'un 20 %. En el cas que calgui superar aquesta quantia s'estableix
com a preceptiva la convocatoria d'una Assemblea Extraord inaria per tal que
autoritzi el pressupost comp lementari.
Article 77
Per l'adquisició, el gravamen i l'alienació de béns o per acceptar diners a créd it
o préstec durant l'exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 25 %
del pressupost d'ingressos, ca l que la Junta Directiva sigui autoritzada en el
transcurs d'una Assemblea Extraordinaria. Si es vol excedir d'aquell límit,
ca ldra que la proposta sigui aprovada per les 2/3 parts deis assistents a
l'Assemblea. No es pot autoritzar l'emissió de títols de deute que estiguin
garantits per parts alíquotes patrimonials a favor deis socis de l'entitat."
Article 78
L'emissió de títols transmissibles representatius de deute o alienació o el
gravamen de béns immobles el valor deis quals excedeixi del 25 % del
pressupost d'ingressos aprovats per a l'exercici s'han de tractar en Assemblea
extraordinaria i ha de ser aprovat pels 2/3 deis assistents .
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Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50 % del
pressupost anual, i també en el supósit d'emissió de títols, s'h an de tractar en
Assemblea extraordinaria i ha de ser aprovat pels 2/3 deis assistents.
Article 80
El producte obtingut de l'alienació d'i nstal·lacions esportives i deis terrenys en
que es trobin, ha d'invertir-se íntegrament en l'adqu isició, la construcció i la
millora de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de
l'entitat, s'h an de tractar en Assemb lea extraord inaria i ha de ser aprovat pels
2/3 deis assistents .
Article 81
Representaran la UNIÓ EXCURS IONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA pera
rea litzar qualsevol operació en els comptes corrents i/o dipósits en entitats
bancaries o d'estalvi: el President i el Tresorer. També en podran formar part el
Vicepresident i el Comptador. Caldra la signatura de dos per retirar caba ls.
Article 82
La confecció, composició i presentació deis comptes anuals de l'entitat,
s'adequara a la normativa que li sigui d'aplicació.
Article 83
Integren el régim documental i comptab le de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA DE GRACIA:
a)
b)
c)
d)

El llibre de registre de socis.
El llibre d'actes.
Els llibres de comptab ilitat.
Els balan9os i comptes de guanys i pérdues i la memoria económ ica .

Tos ells s'ajustaran a les disposicions oficials vigents.
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REGIM DISCIPLINAR!
Article 84
El régim disciplinari té com a finalitat la tipificació de les infraccions als
reglaments de les competicions i a les normes de conducta esportiva i
associativa, i l'establiment de les sancions que corresponguin.
Article 85
L'exercici de la competencia disciplinaria correspon:

a) Als jutges o arbitres, quan es tracti de competicions socials.
b) A la Junta Directiva
Article 86
Les sancions seran imposades per la Junta Directiva, previa obertura de
l'exped ient corresponent.
Aquest exped ient sera instru"it per una comissió nomenada per la Junta
Directiva, la qual, escoltara les parts implicades i elevara un informa a la Junta
amb tates les preves que hagi aconsegu it; a !'informe es propasara e grau de la
infracció, que podra ser molt greu, greu o lleu .
Article 87
La Junta Directiva, després d'estudiar el cas mitjanc;ant 1que estableix el régim
tipificat de sancions de conformitat amb la legislació vigent, aplicara la sanció
que correspongui.

lndependentment de la sanció, es determinara la reparació del dany causat
quan correspongu i.
Article 88
Les sancions imposades pels jutges o arbitres en el decurs de competicions de
ca ire social s'aplicaran de forma automatica i seran inapel·lables.

Contra les sancions imposades per la Junta Directiva per infraccions contra la
conducta esportiva es podra interposar, en el termini maxim de 10 dies habils
següents a la notificació de l'acte impugnat, recurs davant el Comité
d'apel·lació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya.
Contra les sancions imposades per la Junta Directiva per infracció de les
normes de conducta associativa i també contra qualsevol altre decisió de tipus
societari no esportiu , aprovada pels órgans de govern de l'entitat, pot formularse reclamació davant l'autoritat judicial en el termini deis quaranta dies
següents a la notificació de l'acte impugnat.
La interposició deis recursos assenyalats no suspén l'executabilitat deis acords
objecte de recurs, llevat que concorrin circumstancies que així ho aconsellin a
criteri de l'órgan revisor, federatiu, administratiu o judicial, amb la sol·licitud
previa raonada de l'interessat.
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Article 89
A !'hora d'aplicar-se una sanció es tindran en compte els punts següents:
..

a) No es podra ap licar més d'una sanció pels mateixos fets.
b) Seran d'obligada aplicació els efectes retroactius favorab les i les
circumstancies atenuants , agreujants o eximents.
c) No es podra sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al
moment d'haver estat comeses.
Article 90
Son circumstancies que agreugen la responsabilitat:
a) La reincidencia.
b) La reiteració
c) El perjud ici económ ic ocasionat.
Artic le 91
El pened iment espontan i sera, entre altres , una circumstancia atenuant.
El fet d'estar en perill la supervivencia sera , entre altres , una circumstancia
eximent de la sanció pero no de la reparació del dany.
Article 92
La responsabilitat disciplinaria s'extingeix per:
a) Compliment de la sanció.
b) Prescripció de les infraccions o de les sancions .
e) Aixecament de la sanció.
Article 93
Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus a l'any i les molt greus als
tres anys d'haver estat comeses.
Les sancions prescriuen al mes, si han estat imposades per infracció lleu , a
l'any si ho han estat per infracció greu, i als tres anys si correspon a infracció
molt greu .

Article 94
Peral compliment del Reg im Disciplinari, a mes de les infraccions previstes en
el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el text únic de la
Llei de l'esport, també seran considerades les que s'estab leixen a l'annex del
present Estatut.

Article 95
Les infraccions podran ser sa ncionades de la forma següent:
a) lnfraccions lleus : amonestació pública o privada, segons el cas.
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b) lnfraccions greus: Suspensió de la condició de soci de l'entitat per un
any.
e) lnfraccions molt greus: Baixa de l'entitat.

-1
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REFORMA DELS ESTATUTS
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Article 96
L'Estatut podra ser reformat o modificat per l'acord d'una Assemblea General
Extraordinaria, convocada a l'efecte, mitjan9ant votació favorable a les 2/3 parts
deis socis, amb dret a vot, presents a l'Assemblea.
Article 97
Les propostes de reforma o modificació del present Estatut podran sorgir:
a) De l'Assemblea General de Socis.
b) De la Junta Directiva.
c) D'un mínim del 5 % de socis amb dret a vot.
Les propostes ca ldra precisar l'objecte de la reforma o modificació. Perqué una
proposta sigu i efectiva haura de ser aprovada per les 2/3 parts deis socis amb
dret a vot, presents a l'Assemb lea .
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CAUSES DE DISSOLUCIÓ
Article 98
La UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA es pot extingir per
les causes següents:

a)
b)
c)
d)

Per
Per
Per
Per

les previstes als seus estatuts.
resolució judicial.
la fusió o absorció en altres associacions o clubs.
altres causes previstes a l'ordenament jurídic vigent.

L'acord de fusió o absorció descrit en l'apartat c) s'ha d'adoptar, com a mínim,
per una majoria de 2/3 deis socis que la formen l'Assemblea General
convocada a l'efecte.
L'extinció o dissolució de la UNIÓ EXCURSIONI STA DE CATALUNYA DE
GRACIA per qualsevol de les causes indicades comporta la ca ncel·lació de la
seva inscripció al Registre d'Entitats Esportives.
Article 99
D'acord amb l'apartat a) de l'article anterior la UNIÓ EXCURSIONISTA DE
CATALUNYA DE GRACIA es podra dissoldre per acord adoptat en Assemblea
General convocada a l'efecte, per una majoria de 2/3 deis socis que la formen
part i sempre que representin la majoria del total de socis amb dret a vot.

Article 100
Si s'acorda la dissolució, la Junta Directiva procedira a efectuar les liquidacions
pertinents, seg uint les indicacions de l'Assemblea , i segons el que preveuen les
normatives vigents.

Dissolta l'entitat, el romanent del seu patrimoni social, si n'hi ha, revertira a la
col·lectivitat, i a tal efecte s'haura de comun icar aquesta dissolució a la
Secretaria General de l'Esport, perqué acord i la destinació deis béns per al
foment i desenvolupament de les activitats fisic -esportives.
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DISPOSICIONS COMPLEMENTÁRIES
PRIMERA.- Els presents Estatuts entraran en vigor l'endema de la seva
aprovació per l'Assemblea General del club.
SEGONA.- La Junta Directiva queda especialment facultada per a reso ldre
qualsevol dubte que pugui sorg ir de la interpretació o de l'aplicació del present
estatut, així com per a resoldre els casos que no hi hag in estat previstos. Si
aixo es produeix, en donara compte a la primera assemb lea que s'efectuL
El present Estatut ha estat aprovat per l'Assemblea Extraord inaria de socis de
la UNIÓ EXCURSION ISTA DE CATALUNYA DE GRACIA el dia 07 de juny de
2017.

LA SECRETARIA

Irene Villanueva Nolla
DN I 47949942W

Unió Exc. de Cataluny:i de Gracia
el Encarnació, 131-133 b:iixos
08025 - BARCELONA
N .I.F. G-58199795

General itat de Catalunya
Consell Cata la de l' Esport
Reg istre d 'Entitats Esportives
Faig constar que els presents estatut$ aprovats
P.er Assemblea general de data O"'f/OG/..f.OA.q
11nscrit.s per Resolució de data 11.6/03/ M7f
~ ' adequen a la normativa vigent a la data d'aprovació
1deroguen.qualsevol disposició . nterior que es
contrad1gu1 arnb el seu conting t normatiu.
Esplugues de Llobregat,

JA

L'encarregat/ada del Registre
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ANN EX PREVI ST A L' ARTICLE

lnfraccions i la seva definició:

94

.m
-------~ Generalita\ de Catalunya
., ~. Crns~ll Catala de l'Esport

~ .iLJ Regislt'e cl''.:ntitats Esportives

LLEUS:
1) L'incompliment de l'Estatut, el Reglament de Régim lntern i de les
normes i reglaments establerts per qualsevol órgan de l'entitat.
2) L'incompliment de les normes establertes per a la realització i
participació en una activitat de l'entitat.
3) L'incompliment de les normes establertes per a l'ús del patrimoni de
l'entitat.
4) El malmetre el patrimoni de l'entitat.
5) L'incompliment de les obligacions adm inistratives establertes .
6) Les accions o actuacions que perjudiquin la bona imatge de
l'excursion isme en general i de l'entitat en particular.
7) La utilització indeguda del nom, les marques i els símbols de l'entitat.
8) L'agressió o manca de respecte al patrimoni natural i arqu itectón ic en la
rea lització d'activitats oficials de l'entitat.
9) L'actuació de qualsevol mena que no respecti o desvirtur el que es
preveu en l'article número 4 de l'Estatut
GREUS:
1) La realització de dues infraccions lleus sancionades en el termini d'un
any.
2) La manca de pagament durant sis mesas de la quota de soci.
3) La com issió d'actes o omissions que perjudiquin greument la UNIÓ
EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE GRACIA
MOLT GREUS:
1) La manca de pagament durant divuit mesas de la quota de soci.
2) La realització de dues infraccions greus sancionades en el termini d'un
any.
3) Qualsevol acció dolosa que atempti greument contra les activitats, els
béns i els interessos de la UNIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA DE
GRACIA i de l'excursionisme en general.
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