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CAPITULO  I

OBXETO, DOMICILIO E AMBITO DE APLICACIÓN

             Artigo  1º. Obxecto.  O Club Náutico de Camariñas, fundado o 9 de agosto de 1991, é unha Asociación privada con

personalidade xurídica e con capacidade de obrar, integrada por persoas físicas ou xurídicas que ten como obxectivo primordial o

estimular a iniciación, formación e práctica do deporte da vela e, en xeral, de toda clase de deportes de mar, podendo participar

en competicions amigables ou oficiales a través das diferentes seccions deportivas que poidan crearse, adcribíndose a aquelas

federacións deportivas do ámbito náutico que no seu caso corresponda.  Complementariamente establécese o obxetivo de

distribución polo miudo de carburantes a embarcacions deportivas. 

            Artigo  2º. Domicilio. O domicilio social do Club está establecido no edificio da súa propiedade situado na rúa Peirao Novo,

s/n, C.P. 15123 – Camariñas – A Coruña, con nº, de teléfono: 981737130,      e-mail: cncamarinas@cncamarinas.com.

          O Presidente  cando as circunstancias o aconsellen, poderá acordar o cambio de domicilio social dentro da mesma
localidade. Para o traslado do domicilio a outra localidade, que deberá ser sempre dentro do territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia, será necesario o acordó maioritario da Asemblea Xeral Extraordinaria.  En ámbos casos, o traslado de
domicilio social non implicará modificación estatutaria, e terá que ser notificado aos socios, e ao Rexistro de Entidades
Deportivas de Galicia.

            Artigo 3º. Insignia. A insignia do Club é un gallardete azul e blanco, co antigo escudo de Camariñas ó que se lle incorpora
unha roda de timón.  Simboliza o respecto á tradición mariñeira da vila.            

            As embarcacions propiedade do Club deberán levar este emblema nun sitio preferente.

CAPITULO II

CLASES DE SOCIOS, ADMISION, DEREITOS E OBLIGAS

            Artigo 4º. Clases de socios. O número de socios será ilimitado. A Asemblea Xeral poderá suspender, non obstante, a
admisión de novos socios cando así o esixan razón de aforo ou capacidade física das instalación. Os socios poderán ser das
seguintes clases: honorarios, fundadores, de número eventuais e transeúntes.

          Asimesmo, existirá a condición de familiar de socio, tal como se describe no artigo 5º destes Estatutos.  Soamente poden
ser socios as personas físicas.

a)  Son Socios de Honor, aquelas persoas que así sexan investidas por decisión maioritaria da Asemblea Xeral, trala
proposta previa da Xunta Directiva baseada en criterios de extraordinario mérito do nomeado.  Terán un posto de
preferencia nos actos oficiais da Sociedade. 

b) Son Socios Fundadores os que, como tales figuran nas actas correspondentes do ano fundacional pola sua
contribución especial e xenerosa á creación da Sociedade.

c) Son Socios de Número os que, cumprindo o disposto nos artigos 6º e 7º destes estatutos, causen alta no Club
mediante o aboamento da cota de entrada establecida pola Asemblea Xeral. 

d)  Son Socios Eventuais, todos aqueles que teñan pendente de pagamento calquera fracción da cota de entrada.  A
opción de acollerse ó pagamento fraccionado da dita cota será admitida ou denegada en atención á valoración
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circunstancias particulares que en cada caso concreto concorran.  En calquera caso, a potestade de decidir
libremente corresponde a Xunta Directiva.

e) Son Socios Transeúntes as persoas non residentes habitualmente na provincia da Coruña a ós que, sendo
presentados por tres socios, a Xunta Directiva lles recoñece a condición de socios por un período de tempo
limitado, que non poderá ser inferior a un mes nin superior a catro meses.  Será preciso que entre o tempo da
condición de socio transeúnte e unha posible nova alta na mesma condidición transcorra un intervalo mínimo de
dez meses.  Estes socios, que non Terán voz nin voto nas asembleas do Club, deberán aboar o dobre da cota do
socio de número durante o período que ostente a condición de socio transeúnte.

            Artigo 5º.- Familiares de socio.  Terán a condición de familiares de socio:

a) O cónxuxe os fillos e o viúvo ou viúva do socio.
b) Os ascendentes, incluidos os do seu cónxuxe, que convivan no seu domicilio e dependan del económicamente.
c) Os irmáns solteiros ou viúvos do socio que convivan no seu domicilio e dependan del económicamente.
d) Os familiares de calquer outro grao de consanguinidade ou afinidade que sempre que a Xunta Directiva estime que

existe causa xusta para iso.

            Para gozar dos dereitos de familiares de socios, éstes deberán inscribirse como tales na secretaía do Club.

             No caso de separación ou divorcio, o socio familiar por matrimonio poderá acceder a ser socio de número aboando a cota
de socio fixada nese momento, quedando exento de aboar cota de entrada.  Este dereito podrá exercelo no prazo dos seis  meses
dende a data da separación ou divorcio, ou dende a cesación da convivencia no caso de parellas de feito.

              Os familiares de socio terán os dereitos corporativos e sociais sinalados nos apartados a), b) c) é e) do artigo 9º

            Artigo 6º.- Ingreso dos Socios

            Para ingresar como socio de número ou eventual é indispensable ter a maioria de idade, ser presentado por tres socios de
número e aboar a cota de entrada que estea fixada por Asemblea nese momento.

            Cando en secretaría se reciba a solicitude, remitirase a Xunta Directiva, e nesta, estando presentes polo menos as dúas
terceiras partes dos seus membros, someterase a votación secreta, decidíndose por maioria simple.

            Os candidatos que obteñan votación favorable remitiráselle escrito invitándoos a causar alta. En caso distinto, arquivarase
a solicitude do candidato, sen mais trámite. Toda invitación para ser alta como socio que non sexa utilizada nos trinta días
seguintes á data en que a recibisen, considerarase sen efecto,

            Artigo 7º.- Dos fillos dos socios

            Os fillos dos socios do Club, converteranse en socios de número no momento que tomen esa decisión voluntariamente e
fagan a solicitud ante a Xunta Directiva, pasando a aboar a cota mensual establecida no seu momento, pero sen ter que aboar
cota de entrada ninguna.

            Analogamente, os fillos dos socios eventuais poderán efectualo con esa calidade.  O importe da cota de entrada que
deben satisfacer será igual ó resto da cota de ingreso que lle quede por amortizar ó seu pai, debidamente actualizada conforme o
disposto no apartado d), do artigo 4º.

            Artigo 8º.- Baixas voluntarias e reingresos

            As baixas voluntarias e os reingresos correlativos dos socios deberán presentarse por escrito na secretaría, que deixará
constancia de telo recibido. Sen este requisito non se considerarán formalizados.

            Os ingresos dos socios que fosen dados de baixa, por causa voluntaria ou por expediente, deberán ser acordados pola
Xunta Directiva.

            Artigo 9º.- Dereitos corporativos e sociais   
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            Todos os socios poderán desempeñar cargos de toda índole na organización do Club, a excepción dos eventuais e
transeúntes, que poderán formar parte das Comisions que a Xunta Directiva poida designar.

            Con suxeición estricta ás resolucions da Xunta Directiva, os socios Terán os seguintes dereitos:

a) Entrar e permanecer nos locais do Club e a utilización de todos os servizos instalados no mesmo.
b) Concorrer ós actos e eventos que o Club organice, aceptando previamente as condicions fixadas para asistir a elas.
c) Utilizar as embarcacions propiedade do Club, nas condicions que en cada caso se determine.
d) Realizar propostas de admisión de novos socios.
e) Usar o emblema do Club.
f) Asistir as xuntas xerais con voz e voto, coas excepcions fixadas no artigo 16º.
g) Ser elector e elexible para os órganos de representación e gobernó da Sociedade (só no caso de socios fundadores é

de número).
h) Coñecer as actividades do Club e examinar a súa documentación, previa petición por escrito e razoada á Xunta

Directiva.

A Todo socio, polo simple feito de selo, supónselle informado das disposicions contidas nestes Estatutos.

  Artigo10º.- Obrigas dos socios

a) O pagamento das cotas mensuais, das extraordinarias, das cantidades que se orixinen polo uso de servicios
retribuidos e de todo ós arbitrios e cargas económicas que, de acordó co contido destes Estatutos, poidesen
imponerse.

b) O cumprimento de toda a normativa aplicable en relación coas actividades do Club
c) Contribuir o sostemento e difusión do deporte ou modalidades deportivas.
d) O cumprimento de canto estes Estatutos sinalan e de canto preceptúan os regulamentos de réxime interior do Club,

asi coma as instrucións da Xunta Directiva e das Comisions correspondentes, en canto estas non contraveñan o legal
ou o estaturariamente establecido.

e) O cumprimento dos acordos válidamente adoptados pola Aemb,ea Xeral e a Extraordinaria.
f) Extremar o respecto e consideracións debidas ós demais socios e ás persoas que acasionalmente se encontren nos

locais, dependencias e embarcacions do Club.
g) O cuidado do mobiliario, instalacions e embarcacions.
h) Prestar atención ás indicacións dos empregados ó servizo do Club para o mellor desenvolvemento da vida social nas

diversas manifestacións.

            Artigo 11º.- Perda da condición de socio

 A condición de socio perderase polas seguintes causas:
a) Por vontade propia manifestada por escrito a Xunta Directiva, con carácter definitivo.
b) Por falta de pago das suas cotas sociais, durante doce meses consecutivos (duas cotas), previo requirimento de pago,

e posterior Resolución do Presidente; de calquer outra extraordinaria ou por non satisfacer as cantidades que
correspondan o pagamento doutros servizos retribuidos, xa sexan prestados directamente polo Club ou a través de
terceiros contratados polo Club.

c) Por acordó do Presidente no seu caso, fundado en faltas de carácter grave, previa audiencia do interesado, que
haberá de ser ratificado na primeira asamblea xeral que se celebre.

d) Por calquera outra causa establecida na lexislación vixente.
e) A Xunta Directiva poderá aceptar a petición do socio de rehabilitación nos seus dereitos, sempre que medien causas

debidamente xustificadas, que serán apreciadas libremente pola Xunta Directiva.

             Artigo 12º.- Dereitos de amarre

             Os socios poderán amarrar as embarcacions da sua propiedade nos pantaláns do Club, asi como,en xeral, utilizar as suas
instalación, respetando as normas que para iso dicte a Xunta Directiva e atendendo ó sitio disponible e á  seguridade das
embarcacións. Os seus propietarios aboarán, se é o caso, as cotas ou tarifas que correspondan.

             Todo socio dono dunha embarcación inscrita no Club poderá facer uso do gallardete do mesmo, e estará obrigado a
facelo, con exclusión do de outra sociedade, siempre que participe en regatas oficiais.
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             O Club non asume responsabilidade alguna polos danos que poidan causarse nas embarcacions propiededa dos socios ou
nas dos navegantes transeúntes, nin as que estes poidan producir nas alleas, ainda cando sexan orixinadas con material da
Sociedade; pero esta apoiará, nos termos procedentes, as reclamacións que algún socio teña dereito a formular e formule por
avaría causada no material por persoa que non perteneza ó Club. 

                      

CAPITULO  III

REXIME ECONOMICO-FINANCEIRO E PATRIMONIAL

            Artigo 13º.- Recursos económicos

             Decláranse recursos económicos do Club os seguintes ingresos:

a) As aportacións económicas dos socios, cotas de alta e mensuales, que aprobé a Asemblea Xeral.
b) As doazons e subvencións que reciba.
c) Os resultados económicos que pode producir as manifestacións físico-deportivas que organice a entidade.
d) As rendas,  froitos e intereses do seu patrimonio. 
e) O producto das vendas que se realicen.
f) Os producidos por calquer medio legal.

Queda expresamente excluido como fin do Club ó ánimo de lucro e a totalidade dos seus ingresos e beneficios 
aplicaranse ó cumprimento dos seus fins socias.

            Artigo 14º.- Réxime económico-financiero

            A asociación sométese ó réxime de orzamento e pqtrimonio propio coas seguintes limitacións:

a) A totalidade dos seus bens e ingresos aplicaranse ó cumprimento do obxeto social.
b) Só poderá destinar os seus bens a fins industriais, comerciais, profesionais ou de servicios, ou exercer

actividades de igual carácter, ou participar en sociedades que os exerzan, cando os posibles rendimentos se
apliquen íntegramente a conservación do seu obxeto social, e sen que, en ningún caso, poidan repartirse
beneficios entre os asociados.

c) A titularidade de acción, participación ou dereitos en calquer tipo de sociedade, fundación, agrupación, unión
temporal de empresas ou baixo calquer outra denominación xurídica por parte do Club, non transmitirá ningún
dereito neste ós demais accionistas, socios, partícipes, etc., nin ós seus empregados, clientes ou proveedores,
nin terán, calquera deles, acceso os locais e instalación exclusivos dos socios.

d) O Club poderá adquirir por compra mais títulos representativos do capital social dos que estean en circulación
ou subscribir os que vaian ser emitidos daquelas sociedades, dundacións, ets., das que sexa accionista ou
partícipe, de acordó coas disposicións legais en vigor e sempre e cando tales operación sexan autorizadas por
maioria dos dous terzos dos socios presentes en Asemblea Xeral Extraordinaria.

e) Poderá fomentar manifestacións de carácter deportivo dirixidas o público en xeral, aplicando os beneficios
obtidos ó desenvolvemento das actividades deportivas dos seus asociados.

f) O Club poderá gravar e allear bens inmobles, tomar diñeiro a préstamo e enmitir títulos transmisibles
representativos de débeda ou parte alícuota patrimonial, de acordo coas disposicións legais en vigor, e sempre
que tales operación sexan autorizadas por maioria dos sous terzos dos socios presentes en Asemblea Xeral
Extraordinaria e que non comprometan de modo irreversible o patrimonio da Entidade ou a actividade físico-
deportiva que constitue o seu obxeto social.

g) Cando se trate de gravar ou allear bens, mobles e inmobles que foran financiados en todo ou parte, con Fondos
Públicos da Comunidade Autónoma será preceptiva a autorización previa do órgano competente da Xunta de
Galicia.

CAPITULO  IV

ORGANOS DE GOBERNO, O SEU REXIME E FUNCIONAMENTO
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            Artigo 15º.- Organos de goberno

             Son órganos de representación e goberno do Club, a Asemblea Xeral, o Presidente e a Xunta Directiva.

 

            Artigo 16º.-   Asemblea Xeral   

            A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno do Club. Estará integrada por todos os seus          socios de número.
Poderán asistir tamén os socios eventuais e transeúntes, con voz pero sen voto. Igualmente poderán asistir os familiares de socio,
sin voz nin voto, co obxeto de acercar e dar a conocer á xestión e á vida do Club a todas as persoas vinculadas a él. 

            As asembleas Xerais, tanto Ordinarias como Extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primeira convocatoria
cando concorran a ela o 50% polo menos dos seus asociados.  En segunda e última convocatoria media hora más tarde, quedará
constituida calquera que sexa o número de membros presentes

            O anuncio da convocatoria deberá cumprir os seguintes requisitos:

a) Ser exposta no taboleiro de anuncios do Club con, polo menos, quince días naturais de antelación á celebración da
asamblea e comunícalo con antelación por correo.

b) Conter, coa debida claridade, o lugar, data e hora qn que deba celebrarse a asamblea en primeira ou segunda
convocatoria, asi coma os asuntos que constitúen a orde do día.

            Non será admitida a delegación de voto no seo da Asemblea.

            Artigo 17º.- Asemblea Xeral Ordinaria.

            A asamblea xeral reúnirase, con carácter ordinario unha vez o ano previa convocatoria do Presidente a iniciativa propia, a
petición da Xunta Directiva ou do 10%, ó menos, dos socios de número. En este caso, presentada a solicitude polos socios, o
Presidente dispón dun prazo de 15 días hábiles para convocar a mesma, no caso contrario, perdería a condición de Presidente e
abriríase un novo proceso electoral de acordo con Anexo I, deste Estatutos.

Son funcións da asemblea xeral ordinaria as seguíntes: 

a) A aprobación da acta da reunión anterior.
b) Memoria, liquidación do presuposto, balance do exercicio, rendición de contas e aprobación se procede.
c) Presuposto para o seguinte exercicio.
d) Proxecto e propostas do Presidente ou da Xunta Directiva.
e) Exámen e votación das proposicións que formulen os socios e que terán que ir asinadas ó menos polo cinco por

cento dos mesmos con dereito a voto.
f) Rogos e preguntas.

            Artigo 18º.- Asemblea Xeral Extraordinaria

            Será preceptiva a convocatoria de Asemblea xeral Extraordinaria para tratar os seguintes puntos, podéndose convocar
cantas veces sexa necesario.

a) Modificar os Estatutos do Clñub.
b) Elexir a Xunta Directiva e o seu Presidente con arranxo ao disposto no Regulamento Electoral.
c) Acordar a disolución da Sociedade.
d) Fixar as cotas sociais.
e) Tomar diñeiro a préstamo.
f) Allear e gravar bens inmobles.
g) Destinar os bens a fins industriais, comerciais, profesionais ou de servizos ou exercer actividades de igual carácter

ou participar en sociedades que as exerzan coas limitacións legalmente estableciedas.

            Artigo 19º.- Quórum

            Os acordos da Asemblea Xeral adoptaranse por maioria simple dos socios presentes con dereito a voto, en caso de
producirse empate, decidirá o voto do Presidente. Serán vinculantes e de obrigado cumprimento e terán forza executiva a partir
da data da súa adopción, sen prexuizo, por razón da materia, da posibilidade da sús impugnación perante os órganos
competentes e da Federación Galega Deportiva da modalidade ou perante o Comité Galego de Xustiza Deportiva.

6



            Exceptúanse os acordos a que se refiren os puntos a), e), f) y g) do artigo 18º destes estatutos, que requerirán a
aprobación dos dous terzos dos socios presentes, e o punto c) que requerirá a aprobación das tres cuartas partes dos presentes
con dereito a voto.

            Artigo 20º.- Da Xunta Directiva.

            A Xunta directiva é ó órgano de gobernó e representación da Sociedade, e exercerá as función que estes estatutos lle
confiren.

            Os membros da Xunta Directiva serán designados e revocados libremente polo presidente, debendo dar conta de diso na
primeira Asemblea Xeral que se celebre. Todos os cargos serán gratuítos e carecen de interese nos resultados económicos do
Club por si mesmos ou persoa interposta. Estará constituida por:

 Presidente
 Vicepresidente
 Secretario
 Tesoureiro
 Comodoro
 Vogal de vela
 Vogal de infraestructuras e mantemento.
 Vocal de actividades sociais e de relación públicas
 2 Vogais máis

            A elección da Xunta Directiva efectuaráse por un período de catro anos.

            Todos os cargos directivos son reelixibles sen ningún límite temporal e deberán ter unha antigüedade mínima de 1 ano
como socio do Club.

1.- A Xunta Directiva quedará válidamente constituida en primeira convocatoria cando concorran a ela a mayoría dos seus
membros. En segunda convocatoria será suficiente a concorrencia polo menos de tres dos seus membros, e, en todo caso do
Presidente.

2.- A Xunta Directiva convocarase polo Presidente con dous días de antelación como mínimo, á data de celebración. Quedará
tamén válidamente constituida canso estén presentes todos os seus menbros, ainda que non houbera mediado convocatoria
previa.

3.- En especial corresponde a Xunta Directiva:

a) Dirixir a xestión do Club, velando polo cumprimento do seu obxeto social.
b) Formular o inventario, memoria e presuposto anual, que se someterá a aprobación da Asemblea.
c) Aplicar todas as medidas deportivas, económicas e administrativas precisas para o fomento do deporte dentro do

Club.
d) Manter a orde e a disciplina na sociedade, así coma, nas competicións que organice.
e) Redactar e reformar o regulamento de réxime interior e demais regulamentacións sociais, fixando as normas de uso

das instalación e as tarifas correspondentes.
f) Nomear as persoas que deban formar as distintas comisión que se creen, así como organizar e dirixir as actividades

do Club.

            Cada ano a Xunta Directiva someterá a consideración da Asemblea Xeral o resultado da súa xestión social, deportiva e
administrativa, acompañando todos os datos e informes que xulgue necesarios e interesantes para a interpretación do seu labor.

            Todo membro da Xunta Directiva ten o deber de corrixir no acto calquera deficiencia que detecte, tomando para iso as
medidas que xulgue convenientes para a Sociedade e dando conta diso a Xunta.

            O Presidente e a Xunta Directiva deberán guiar a súa xestión polo comportamento ético e baixo os principios de
democracia e transparencia, e responderán fronte os socios, terceiros e ante o propio Club dos perxuizos causados por dolo,
culpa ou neglixencia grave, dacordo coa propia regulamentación do Club e o ordenamento xurídico vixente.

            Artigo 21º.- Do Presidente
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            O Presidente é o órgano executivo do Club.  Detenta a súa representación legal, preside os órganos de gobernó e executa
os acordos válidamente adoptados pola Asemblea e a Xunta Directiva. Ten facultade para, sen necesidade de reunir a directiva,
adoptar calquera providencia que, pola índole do asunto a que se contraía, exisa inmediata resolución.

            O cargo de Presidente é a título gratuito e carente de interese nos resultados económicos da explotación, por si mesmo ou
a través de persoa interposta.  Será elexido mediante sufraxio libre, directo e secreto por e entre os membros da Asemblea Xeral
cada 4 anos.

            O Presidente cesará por:

a) Transcorrer o prazo polo que foi elexido.
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 22º.-  Do Vicepresidente

            O Vicepresidente substituirá o Presidente nos casos de ausencia ou imposibilidade de actuar, así coma tamén naqueles en
que se reciba encargo ou delegación do Presidente para efectualo.

            Artigo 23º.-  Do Secretario

            O Secretario levará os libros das actas da Xunta Directiva e das Asembleas, os rexistros dos socios; redactará cantos
documentos afecten a marcha administrativa da Asociación, terá o seu cargo o arquivo de documentación do Club e presidirá, no
seu caso, a Comisión de Réximen Interior.

            Artigo 24º.- Do Tesoureiro  

            O Tesoureiro da Xunta Directiva será o depositario da Asociación, asinará os recibos, autorizará os pagos e levará os Libros
de Contabilidade, intervindo todos os ingresos e pagamentos que se realicen.

            Será  obriga do Tesoureiro formalizar, durante o primeiro mes de cada ano, un blance de situación e as contas de ingresos
e gastos que se porán en coñecemento de todos os asociados.

            Artigo 25º.- Do Comodoro

            O Comodoro redactará, proporá e executará os programas de regatas e demáis actividades deportivas do Club, tras a
aprobación da Xunta Directiva.                                                                              

            Será o responsable das actividades deportivas e dirixirá en todo momento o seu desenvolvemento.

            Os seus colaboradores inmediatos serán o Vogal de vela e os demáis vogais das restantes sección deportivas se as
houbese.

            Poderá formar unha comisión deportiva, a cal lle prestará a axuda que sexa necesaria para o mellor desenvolvemento das
citadas actividades deportivas. Será o seu Presidente nato, e a ela pertenecerán, entre outras persoas que poida designar a Xunta
Directiva, os capitáns das distintas flotas con que conte o Club.

             Artigo 26º.- Do Vogal de Vela 

             O Vogal de Vela levará o rexistro de todos os iates e embarcacións que sexan propiedade dos socios ou do Club, ou que
utilicen as instalación déste. Terá o seu cargo o acondicionamento e estadías das embarcacións, tanto en terra coma no mar, así
as varadas e as botaduras, e todo o relativo ós puntos de amarre.

             Artigo 27º.- Do Vogal de Actividades Sociais
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             O Vogal de Actividades Sociais programará e dirixirá o relativo os xogos e festas da sociedade. No seu momento proporá a
Xunta Directiva as bases, normas ou regulamentos que deban rexer nos que colectivamente se organicen para entretenemento
dos socios do Club, así coma os premios que se outorgarán nesas competicións.

              No que afecte a festas da Sociedade deberá, ó iniciarse cada ano, presentar un programa daquelas que pola sua tradición
deban solemnizarse, asi coma un avance das que considere adecuadas para a respectiva tempada de verán e nadal.

               Coidará da contratación das orquestas e de proponer os alicientes ou novidades que estime en consonancia cos festivais
organizados.

             Artigo 28º.- Do Vogal de Infraestructuras e Mantemento

             O Vogal de Infraestructuras e Mantemento terá o seu cargo a formación do inventario de tódols bens, mobles e inmobles,
propiedade do Club, a conservación e restauración dos mesmos. Proporá a Xunta Directiva as adquisicións, alleamentos e demáis
particularidades que en relación co seu cargo estime convinte.

            

             Artigo 29º.- Substitución de cargos

             O vogal de maior idade corresponde a substirución do Presidente ou Vicepresidente por ausencia, e e ó mais novo a do
Secretario no mesmo caso.

CAPITULO V

REXIME  DOCUMENTAL

            Artigo 30º.- Réxime documental do Club

            O réxime documental do Club constará do seguinte: o libro rexistro ou fichero de socios, o libro de actas e os propios da
contabilidade, todos os cales poderán levarse por medios informáticos.

            No libro rexistro ou fichero de socios deberán consta-los nomes e apelidos dos socios, o seu documento nacional de
identidade, a súa dirección e teléfono e, se é o caso, os cargos que exerzan na asociación. Tamén se especificarán as datas de
altas e baixas e as tomas de posesión e cesamento nos cargos aludidos.

            Nos libros de actas consignaránse as reunión que celebren as Asembleas Xeral e Extraordinaria e a Xunta Directiva, con
expresión da data, asistentes, asuntos tratados e acordos adoptados. As actas serán asinadas, en todo caso, polo Presidente e o
Secretario.

            Nos libros de contabilidade figurarán tanto o patrimonio coma os dereitos e ebligas, os ingresos e gastos da Asociación,
debendo precisarse a procedencia daqueles e o investimento ou destino destes.

CAPITULO  VI

DOS EMPREGADOS DO CLUB

            Artigo 31º.- Dos Empregados

            A Xunta Directiva coidará de ter o cadro de persoal de empregados que considera necesasrios para o bo servizo da
Sociedade. As vacantes dos empregados serán provistas pola Xunta Directiva na forma que xulgue mais conveniente para o
mellor servicio do Club.
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            Os empregados do Club dependerán do membro da Xunta Directiva que ésta designe, actuando de conformidade coa
lexixlación laboral.  Ningún empregado do Club poderá ser despedido senón por acordó da Xunta Directiva.

          

            Artigo 32º.- Do Xerente

            A Xunta Directiva poderá nomear un Xerente, que será o empregado de maior graduación do Club ou aquela outra persoa
que dito órgano designe, ó cal terá ó seu cargo a xestión do Club en tódolos seus aspectos tanto deportivos e sociais, coma
administrativos, económicos e laboráis, baixo a dependencia da Xunta Directiva e coas facultades que ésta específicamente lle
confira.

CAPITULO  VII

DAS AGRUPACIONS DEPORTIVAS

            Artigo 33º.- Constitución de agrupacións deportivas

            Previo acordó da Xunta Directiva poderán crearse no seo do Club diversas sección ou agrupacións deportivas nas que se 
integrarán aquelas persoas socios e non socios que queiran desenvolver a práctica e a competición de calquera deprote náutico.  
Cada unha destas agrupacións deberá afiliarse a federación deportiva que en cada caso corresponda, podendo, no exercicio das 
suas actividades:

a)  Solicitar e obter subvencóns de organismos tanto públicos coma privados, fondos que únicamente poderán
destinar os fins deportivos que lle son propios.

b) Asinar acordos e convenios de colaboración, patrocinio, etc., con calquera asociación ou organismo, público ou
privado, xa se trate de persoa física ou xurídica, que lle axuden ao desenrolo das súas actividades e contribuían a
conseguir os seus obxetivos deportivos.

c) Inscribirse a participar en campionatos, ligas ou competicións, tanto oficiais como amigables, o que farán en nome
e representación do Club, debendo portar en todo momento as súas insignias e emblemas.

d) Dotarse das suas propias normas e directrices de funcionamentro, previa aprobación da Xunta Directiva, e sen
perxuicio de cumprir co regulamento de réxime interno que lle poida aplicar a propia Xunta Directiva do Club.

            

            Artigo 34º.- Relacións das Agrupacións co Club

            As agrupacións deportivas, ainda que creadas no seo do Club, terán personalidade propia e actuarán de forma
independente na súa xestión e funcionamento, limitándose a Xunta Directiva a tutelar e supervisar as suas actividades, sin
prexuicio das atribucións que se refiren a continuación:

a) Vixiar e orientar o seu funcionamento e actividades, a través do comodoro, velando por manter nelas a disciplina
que sexa necesaria e un axeitado espírito deportivo.

b) Suprimir unha determinada agrupación ou sección deportiva cando no seu funcionamento se incumpran ou non se
respeten as disposición contidas nos presentes estatutos, ou cando as actividades desenvoltas poidesen perxudicar
os intereses do Club

c) Redactar as normas polas que se han de rexer as agrupacións, dotándoas dun regulamento de réxime interno.
d) Prestarlle ás agrupacións o máximo apoio posible, dentro das posibilidades de actuación do Club, ó obxeto de

axudarlles a acadar os mellores resultados nas actividades ou competicións nas que tomen parte.

            O Club porá a disposición dos afiliados deportivos as súas instalación náuticas e prestaralles os servizos necesarios para a
práctica das súas actividades deportivas.  Na relación co Club, as agrupacións deberán nomear un capitán, que fará as veces de
representante e interlocutor oficial.

            A adscrición dos membros das agrupacións deportivas ó Club é de carácter estritamente deportivo.  Non gozarán, por
conseguinte, de ningún dos dereitos que posúen os socios, excepto os que lle recoñecen expresamente estes estatutos e as
normas particulares polas que se rixan.
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CAPITULO  VIII

REXIME DISCIPLINARIO

            Artigo 35º.- Regulamento disciplinario

            Os órganos e socios do Club estarán sometidos ó regulamento disciplinario do Club e ó disposto no Título VII da ley
3/2012, do Deporte de Galicia, e a súa normativa de desenvolvemento.

            Asi mesmo o Presidente e os membros da Xunta Directiva responderán fronte os socios ou terceiros dos prexuicios que
ocasionaren por culpa ou neglixencia grave, de conformidade coa regulamentación propia do Club e o Ordenamento Xurídico
vixente.

            Artigo 36º.- Infraccións

            Constituen infraccións as seguintes conductas:

a) Desobediencia ás ordes emanadas da Xunta Directiva.
b) Conducta vexatoria ou inxuriosa en relación cos demáis socios do Club.
c) Conducta vexatoria e desconsiderada en relación cos empregados do Club ou persoas que presten servicios nel.
d) Infracción reiterada da normativa comunmente aplicable en relación coas actividades do Club.
e) Conducta inconveniente dentro dos locais do Club o unas súas aguas, plataformas, embarcadoiros, embarcacións

ou instalación náuticas deportivas.
f) Conducta deshonrosa do socio fora do Club, pública e notoriamente recoñecida.
g) Condena firme e pena de privación de liberdade ou inhabilitación absoluta ou especial.

            Estas infraccións terán a consideración de grave agás que polas circunstancias concorrentes poidan considerarse menos
graves.

            Artigo 37º.- Sancións

            As infraccións graves suporán a perda da condición de socio en todos os seus dereitos. As menos graves serán sancionadas
ca separación do socio por un período de tempo que será inferior a un mes nin superior a dous anos.  Aquelas que pola súa
escasa trascendencia deban considerarse leves serán sancionadas con apercibimento.

            Durante o tempo que dure a sanción o socio ou familiar non poderá acceder a ninguna instalación do Club nin tomar parte
en ninguna das suas actividades deportivas.

            Artigo 38º.- Expedientes disciplinarios

            As sancións imporanse trala incoación previa de expediente disciplinario con audiencias do interesado por un plazo de
quince días.  Serán incoados por acordó da Xunta Directiva que designará como instructor a un dos seus membros.

            O instructor, unha vez oído o interesado, cualificará os feitos e elevará a súa proposta a Xunta Directiva logo de
comunicarllo o socio interesado para que formule as alegacions nun plazo de quince días.

            A resolución do expediente corresponde a Xunta Directiva e deberá ser ratificado pola Asemblea e contra a súa resolución
poderase recorrer ante a xurisdición ordinaria.  Nesta sesión non poderá tomar parte o membro da mesma que fose instructor
do expediente. 
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             Todo iso sen prexuizo das sancións federativas suxeitas as leis do deporte.

CAPITULO  IX

REFORMA DOS ESTATUTOS E DISOLUCION DO CLUB

            Artigo 39º.- Reforma dos estatutos

            Os presente estatutos só se poderán modificar, reformar ou derogar, por acordó da Asemblea Xeral Extraordinaria
convocada a tal efecto, mediante votación favorable dos dous tercios dos socios de número asistentes.  A reforma destes
estatutos seguirá, con respecto ó Rexistro de Entidades Deportivas de Galicia, os mesmos trámites administrativos que para a súa
inscrición

            Artigo 40º.- Disolución do Club

            O Club extinguirase ou disolverase por acordó de:

a) Dos dous tercios dos socios en Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada a tal efecto.
b) Por sentencia xudicial.
c) Por outras causas legalmente determinadas.  En todo caso haberá de ser notificado ó Rexistro de Entidades

Deportivas de Galicia.

            Disolto o Club, o remanente do seu patrimonio social se houbera, aplicarase a fins análogos de carácter deportivo da vila
de Camariñas, ben por acordo da Asemblea Xeral ou subsidiariamente polo órgano competente en materia de deporte da Xunta
de Galicia.

DISPOSICION TRANSITORIA

            Seguiranse mantendo os dereitos adquiridos polos socios e familiares de socios con anterioridade á aprobación destes
estatutos.

                                                                                                                                  Camariñas  a,        de                              de  2016

ANEXO  I

REGULAMENTO DO PROCESO ELECTORAL

            Artigo  1º.- Disposicións xerais

            O presente Regulamento ten por obxeto regular o procedemento electoral deo Club Náutico de Camariñas para a elección
do Presidente e da súa Xunta Directiva ó abeir do disposto na Ley 11/1997, do 22 de agosto, Xeral do Deporte de Galicia e nos
Estatutos do Club.

            O Presidente e a súa Xunta Directiva serán elixidos mediante sufraxio libre e segredo, por entre os membros da Asemblea
Xeral Extraordinaria, cada 4 anos.  . O cargo do Presidente e o de membro da Xunta Directiva son reelixibles.
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            Deberá convocarse o proceso electoral dentro dos quince días seguintes de vencer o prazo do mandato da Xunta Directiva
ou cando se produzca a dimisión de máis da metade dos seus membros, tendo, neste interím, que nomearse os membros da
Xunta Electoral que haberá de dirixir o proceso electoral.

            A partir do momento da convocatoria, a Xunta Directiva e o Presidente constituiranse en Xunta Xestora, garantindo a
máxima publicidade e difusión de dita convocatoria e do regulamento electoral, polos medios que resulten mñais axeitados,
podendo realizar cantos actos de xestión e administración sexan precisos para o correcto funcionamento da Entidade e a
consecución dos seus fins.

            Os procesos electorais deberán celebrarse baixo os principios de claridade e transparencia, salvaguardando en todo
momento a imaxe e bo nome do Club, e evitando que eventuais intereses electorais de parte poidan perxudicar ou cuestionar os
valores cívicos e democráticos que tan profundamente arraigan no Club.

            Artigo 2º.- Censo Electoral

            O Censo Electoral comprende a relación nominal e individualizada dos socios de número que, segundo os Estatutos do
Club, reunan a condición de elector e elixible no momento da convocatoria das eleccións, con base nos seguintes requisitos:

            2.1.-Ser maiores de idade, estar en pleno uso dos dereitos civís e ao corrente nas súas obrigacións                        como 

socios e no pagamento das cotas establecidas.

            2.2.- Ter unha antigüedade mínima de 1 ano como socio do Club.

            2.2.- Non estar incurso en ninguha causa de incompatilidade establecida legalmente ou nos Estatutos do Club.

            2.3.- Os socios elixibles deberán presentar as súas candidaturas por escrito, dirixidas a Xunta Electoral, consignando nelas
o nome e apelidos, cargo ao que se presentan e acompañando a copia do D.N.I.

            

            Artigo 3º.- Xunta Electoral

            A xunta Electoral é o órgano que dirixe e controla todo proceso electoral, podendo decidir sobre calquera cuestión ou
incidencia que afecte á celebración das eleccións e ós seus resultados.  Os seus membros non poderán se candidatos á Xunta
Directiva.

            Serán competencias súas coñecer e resolver as cuestión e reclamacións relativas ó censo electoral, ás candidaturas e ás
votacións, aprobar e publicar o calendario electoral, dirixir o acto de votación e escrutinio e, con carácter xeral, examinar toda a
documentación que xere o proceso, sendo responsables da súa conformidade e adecuación ao presente regulamento.

            Deberá constituirse o mesmo día da convocatoria das eleccións e disolverse unha vez concluido o proceso electoral tras a
proclamación definitiva do Presidente e Xunta Directiva electas. No desenvolvemento da súa actividade poderá recabar a axuda
convinte, ainda que as mesmas non poderán intervir nin participar directa ou personalmente no proceso electoral.  En calquer
caso, a Xunta Directiva deberá de atender e disponer todos os medios necesarios que a Xunta Electoral poida esixir para o
axeitado cumprimento da súa función.

            Estará composta por tres membros titulares e tres suplentes, Presidente, Secretario e Vogal, elixidos pola Xunta Directiva
saínte a proposta do Presidente, de entre os socios de número que conten con máis  de cinco anos de antigüidade. Podendo ser
nomeados membros saíntes da antiga directiva sempre que non vaian concurrer como candiadtos no novo proceso electoral.
Adoptarán os seus acordos por mayoría simple. O presidente e o Secretario o serán tamén da Asemblea Extraordinaria no que
respecta a elección. Os seus nomes figurarán na publicación da convocatoria das eleccións.

            Artigo 4º.- Calendario electoral

            O calendario electoral, que deberá ser aprobado e publicado pola Xunta Electoral, deberá cumprir e adecuarse aos
seguintes prazos:

            4.1.- Primeiro día. Publicación da convocatoria das eleccións e do censo electoral nos cadros de anuncios do Club.
Información do apartado de correos a donde irán dirixidos os votos por correo.  Apertúrase o prazo de interposición de
reclamacións o censo ata as 20-00 horas do séptimo día.

            4.2.- Oitavo día. Resolución pola Xunta electoral das reclamacións o censo electoral, ata as 20-00 horas, e inicio do prazo
de presentación de candidaturas ata as 20-00 horas do decimoprimeiro día.
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            4.3.- Decimosegundo día. Publicación pola Xunta Electoral das candidaturas presentadas e apertura do prazo de
presentación de reclamacións contra as mesmas ata as 20-00 horas do decimocuarto día.

            4.4.- Decimoquinto día. Resolución pola Xunta Electoral das reclamacións contra as candidaturas, ata as 20-00 horas,
publicación das candidaturas definitivas e apertura da campaña electoral. No caso de presentación dunha soa candidatura,
proclamarase os candidatos como cargos electos, finalizando o proceso electoral sin necesidade de proseguir o mesmo nin de
celebrarse o acto de votación.

            4.5.- Vixésimo día. Celebración da Asemblea Extraordinaria, votación e peche da recepción do voto por correo, ata as 20-
00 horas. Escrutinio e proclamación do Presidente e Xunta Directiva electos. Apertura do prazo de presentación de reclamacións
as votacións ata as 20-00 horas do vixésimoprimeiro día.

            4.6.- Vixésimosegundo día. Resolución das reclamacións ás votacións ata as 20-00 horas. Proclamación definitiva, no seu
caso, do Presidente e Xunta Directiva electa.

            Artigo 5º.- Votacións

            A Xunta Electoral presidirá o acto da votación e resolverá de contado sobre calquera obxeción ou incidente que poida
xurdir no desenvolvemento do acto. Poderán estar presentes na mesma mesa un interventor por cada unha das condidaturas
presentadas.

            O acto do voto realizarase mediante introducción en urna das papeletas correspondentes ás distintas candidaturas,
considerándose nulas as papeletas que presenten calquera tipo de inscrición distinta á impresión orixinaria. Deberá acreditarse a
titularidade de elector mediante a presentación do D.N.I., e consignarase a identidade do votante no censo electoral.

            A duración da votación será establecida pola Xunta Electoral. No momento do peche das urnas, votarán os interventores e
os membros da Xunta Electoral. A continuación procederáse a apertura do voto por correo e, previa introducción do mesmo na
urna, procederase ao escrutinio.

            A Xunta Electoral levantará a correspondente acta da sesión, na que consignará o cómputo de votos válidos, en branco e
nulos, o nome dos cargos electos e calquera tipo de incidencia ou reclamación rexistrada, firmando os membros da Xunta e os
interventores presentes.

            Artigo 6.- Votación por correo

            Admitirase o voto por correo para a elección do Presidente e Xunta Directiva.  Admitirase o voto por correo que,
cumprindo os requisitos esixidos, teña entrada na Xunta Electoral antes do peche da votación no día sinalado no calendario
electoral.

            No momento de apertura dos sobres cos votos por correo e antes da súa introducción na urna electoral, o Presidente
verificará o cumprimento dos requisitos esixidos no presente artigo, declarando nulos aqueles sobres que carezcan de calquera
destes requisitos ou ben haxanse recibido por duplicado ou o socio remitente houbera xa votado presencialmente.

            Para considerar válidos os votos por correo, os sobres recibidos deberán cumprir cos seguintes requisitos:

            Remitir o voto nun sobre pechado dirixido a Xunta Electoral do Club Náutico de Camariñas, e a dirección dun apartado de
correos que estará contratado previamente na oficina de Correos local, donde quedarán baixo a custodia do secretario de dita
xunta, introducindo no mesmo a copia do D.N.I., do socio elector.  No interior do sobre, ademáis, deberá introducirse outro sobre
mais pequeño que conterá a papeleta correspondente a candidatura que se pretenda votar.

            Artigo 7.- Impugnacións e reclamacións

            Tódas as decisión adoptadas pola Xunta Elecotral durante as distintas fases do proceso terán plena eficacia e
executividade, non podendo considerarse suspendidas pola presentación de impugnacións e reclamacións de ningún tipo.

            As resolución da Xunta Electoral deberán ser publicadas nos cadros de anuncios do Club, sin prexuicio das
correspondentes notificacións que se derixan os interesados.

            As reclamacións e impugnacións durante o proceso electoral soamente poderán ser presentadas por socios de número da
entidade.
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            Naquelas cuestión que poidan suscitarse durante o proceso electoral, que non estean específicamente recollidas no
presente regulamento, deberá de estarse a o que, con carácter interpretativo, decida a Xunta Electoral, sen prexuicio de que tales
decisión poidan ser impugnadas perante os órganos competentes que no seu caso corresponda.

OS PRESENTES ESTATUTOS FORON APROBADOS NA ASEMBLEA EXTRAORDINARIA
CELEBRADA O         DE                                    DO 2016        
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