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ESTATUTS D' ENTITAT ESPORTIVA

CAPÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
Article

I

VIGYM és una entitat privada constituida en data 14106108, formada per persones fisiques, am
personalitatjurídica própia i capacitat d'obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la práctica
continuada de l'activitat fisica i esportiva sense finalitat de lucre.
EUJ.;a/L' Club Esportiu

L'activitat esportiva principal

de l'entitat és de carácter federat.

Article 2
El domicili social s'estableix a la localit¿t de Sant Viceng dels Horts, carrer Av Ferrocarril, núm. s/no, tel.936768102,

cP 08620.
En cas de variació es comunicará el Registre d'entitats esportives de la Secretaria General de l'Esport.

Article 3
EI/La/L' Club Esportiu VIGYM té com

a principal modalitat o disciplina esportiva la de Gimnastica

i s'afiliará

a la

Federació Catalana de Gimnástica.

EULa/L' Club Esportiu VIGYM inclou també les modalitats o disciplines esportives de Gimnástica.
A tal efecte funcionaran les seccions esportives corresponents. En el supósit de práctica federada d'aquestes modalitats
disciplines, l'entitat s'afiliará a les federacions esportives catalanes corresponents, la qual cosa haurá de comunicar-se al

r

Registre d' entitats esportives.
La junta directiva podrd acordar Ia creació de noves seccions per a la prdctica d'altres modalitats o disciplines esportiver
Tal decisió será ratificada per I'assemblea general de l'entit¿t i comunicada al Registre d'entitats esportives.

Article 4
Sens perjudici que la seu social i l'¿mbit principal d'actuació radiquin a Catalunya,
les activitats fisiques i esportives no queden subjectes a un ámbit territorial determinat.

Article 5
El funcionament de l'entitat esportiva

es regeix per

principis democrátics i representatius, i la sobirania plena resideix

er

I'assemblea general.
es regeix pel Text únic de la Llei de l'esport, aprovat pel Decret legislatiu 112000, de 3l de juliol, per altres
disposicions que la despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny i pel Decret 9611995, de24 de marg. Es regeix,
també, pels seus estatuts i pels reglaments de desplegament aprovats per l'Assemblea General. Subsidiáriament, són
d'aplicació les normes reguladores de la federació esportiva catalana a la qual esta afiliada per la modalitat o disciplina
principal.

L'entitat

CAPÍTOL SEGON: DELS SOCIS
Article

6

Són socis de l'entitat les persones fisiques que havent sol.licitat I'admissió mitjangant el procediment estatutari han esti
acceptades per lajunta directiva. Els socis podran ser de les classes següents: numeraris, d'honor i aspirants.

1.

2.
3.

Són socis numeraris totes les persones majors d'edat que satisfacin la quota social establerta.
Seran socis d'honor, aquelles persones a qui l'assemblea general confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc
de preferéncia en els actes oficials de l'entitat.
Els menors de divuit anys seran qualificats com a socis aspirants i tindran dret a l'ús de les instal'lacions socia
mitjangant la quota que fixi l'assemblea general i passaran automáticament a ser socis numeraris en complir k

majoria d'edat.
Lajunta directiva pot proposar la creació d'altres tipus de socis, l'aprovació dels quals, i les condicions per le
quals s'hagin de regir, correspondrá a la decisió de l'assemblea general.
L'expedient d'ingrés d'un soci consistirá básicament en un escrit de sol.licitud, amb les dades personals del
soci.
En cas d'incompliment de les obligacions de soci es podrá acordar amb carácter temporal, la suspensió de la
condició de soci, la qual cosa caldrá que sigui notificada al soci amb especificació dels recursos contra aquesl
decisió. La condició de soci serd recuperada quan quedin restablertes les condicions incomplertes.

