
ESTATUTS
del CLUB BÀSQUET SANTA MARIA



CAPÍTOL I
NORMES GENERALS

Article 1r

El CLUB BÀSQUET SANTA MARIA és una Associació Privada, amb personalitat jurídica i capacitat d’obrar, 
que té per finalitat principal el foment i la pràctica de l’esport (més concretament del bàsquet) i la participació 
en competicions esportives oficials sense ànim de lucre, ajustant-se en tot moment, en el seu funcionament, als 
principis democràtics i estant sotmesa a les Lleis i Reglaments esportius vigents i a les disposicions de la Fede-
ració Balear de Bàsquet.

Article 2n

El CLUB BÀSQUET SANTA MARIA practicarà com a modalitat esportiva principal la de BÀSQUET i s’afiliarà 
en la Federació DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS, i si s’escau en la corresponent Federació Espanyola.

La Junta Directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres modalitats esportives 
que s’hauran d’adscriure a les federacions territorials corresponents.

Article 3r

El CLUB BÀSQUET SANTA MARIA es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propis i a les normes econò-
miques que estableix el Decret 147/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i funcionament 
dels clubs esportius en l’àmbit de la CAIB (Capítol XVI) i les del Pla General de Comptabilitat.

Article 4t

El domicili social es fixa a SANTA MARIA DEL CAMÍ, CARRER BERNAT DE SANTA EUGÈNIA, 40b, te-
lèfon 971 62 12 46 i en cas de variació se’n donarà compte a la Direcció General d’Esports de la CAIB i a la 
Federació DE BÀSQUET DE LES ILLES BALEARS.

El CLUB BÀSQUET SANTA MARIA desenvoluparà principalment les seves activitats a les instalacions 
esportives municipals propietat de l’Ajuntament de Santa Maria del Camí: pavelló i pistes exteriors del Camp 
Municipal d’Esports Antoni Gelabert.

Article 5è, de l’àmbit territorial

L’àmbit d’actuació del CLUB BÀSQUET SANTA MARIA per a la pràctica de les seves activitats físiques i es-
portives coincidirà bàsicament amb el seu domicili social, sense que això suposi una limitació de les seves po-
tencials actuacions en altres indrets de les Illes Balears, o fins i tot en l’àmbit nacional o internacional quan es 
participi en competcions d’aquesta categoria.



CAPÍTOL II
DELS SOCIS I LA SEVA ADMISSIÓ, DRETS I OBLIGACIONS

Article 6è

El nombre de socis del CLUB BÀSQUET SANTA MARIA serà il·limitat.

Poden tenir la condició de socis les persones físiques i les jurídiques.

S’estableix el principi d’igualtat de tots els socis, sense discriminació per raó de raça, sexe, religió, ideologia o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

Assoliran automàticament la condició de socis del CLUB BÀSQUET SANTA MARIA totes les persones 
majors d’edat que hi quedin vinculades en labors que exigeixin l’obtenció d’una fitxa federativa: jugadors/es, 
entrenadors/es, delegats/es i delegats/es de camp.

Els jugadors/es menors d’edat hauran d’estar representats per un adult que també assolirà la condició de soci 
en el moment de la inscripció.

La resta de persones físiques que vulguin assolir la condició de soci ho hauran de sol·licitar mitjançant escrit 
adreçat a la junta directiva, en la qual consti el nom i llinatges, el NIF i el domicili.

En el cas de persones jurídiques, en l’escrit hi haurà de constar la raó social, el CIF, el domicili social i també 
s’haurà d’adjuntar la certificació de l’òrgan competent de l’entitat on s’autoritzi l’esmentada petició.

Article 7è

L’assemblea general, a proposta de la junta directiva, podrà atorgar la distinció de soci d’honor a les persones 
que hagin destacat per la seva labor i el suport al club. Aquesta distinció atorga la condició de soci de forma 
vitalícia i només podrà ser revocada també en assemblea general. Els drets i obligacions dels socis d’honor són 
els mateixos que els de la resta de socis.

Article 8è

Els socis ténen reconeguts, com a mínim, els drets següents:
a) La participació activa en la consecució dels objectius del club, sempre d’acord amb el que estableix la Llei de 
l’Esport, el Decret 147/1997 i aquests Estatuts.
b) La separació lliure del club.
c) La participación en les activitats del club i l’examen de la documentació, després de la petició raonada a la 
junta directiva, la qual no s’hi podrà negar.
d) L’expressió lliure de les seves opinions en el si del club.
e) El dret de sufragi actiu i passiu als òrgans de representació i govern del club, sempre que siguin majors 
d’edat i tenguin plena capacitat d’obrar en el cas de les persones físiques.
f) Els membres del club menors d’edat ténen dret a ser escoltats en les sessions dels òrgans representatius 
d’acord amb el que es disposa en el Decret 147/1997 i en aquests Estatuts.



CAPÍTOL I
NORMES GENERALS

Els socis estan obligats a:

1. Acatar totes les disposicions de la legislació vigent i dels Estatuts.
2. Acomplir tots els acords que adopti l’assemblea general, la junta directiva o els membres d’aquesta en l’exercici 
de les seves funcions, per a la bona gestió del club.
3. Contribuir al funcionament correcte del club, acomplir-ne els objectius, vetllar pel bon nom i satisfer les quo-
tes o contribucions econòmiques que estatutariament es determinin i siguin aprovades per l’assemblea general.

Article 9è

La junta directiva ha de decidir sobre la procedència o la denegació de l’admissió dels socis. Les decisions 
adoptades s’han de donar a conèixer en la següent reunió de l’assemblea general per ratificar-les. Això no 
obstant, totes les persones admeses per la junta directiva han de ser socis a tots els efectes fins el moment de la 
reunió de l’assemblea, que serà la que indicarà de manera definitiva si aquesta condició es manté.

Article 10è

La condició de soci es pot perdre per qualsevol de les causes següents:

1. Per dimissió, incapacitat o defunció.
2. Per decisió de la junta directiva i per l’incompliment greu dels deures que es relacionen en l’article 8è, des-
prés de l’audiència a l’interessat i seguint el procediment sancionador que es regula en el Decret 147/1997, de 
21 de novembre, pel qual es regulen la constitució i funcionament dels clubs esportius en l’àmbit de la CAIB.
3. Per dissolució del club, sigui per desaparició o per la integració en una altra entitat.



CAPÍTOL III
DELS ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 11è

Els òrgans de representació, govern i administració del CLUB BÀSQUET SANTA MARIA són la Junta Direc-
tiva, l’Assemblea General i el President, qui presidirà igualment la Junta Directiva.

Els acords dels òrgans del club s’han d’adoptar per majoria simple, excepte en el supòsit que les disposicions 
legals o estatutaries prevegin majories qualificades.

Els vots contraris i les abstencions, si la votació s’efectua en el si de qualsevol òrgan col·legiat, eximiran de les 
responsabilitats que es puguin derivar dels acords adoptats pels òrgans col·legiats del club.

Està expressament prohibida la delegació de vot en el si de qualsevol òrgan col·legiat.

L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 12è

L’assemblea general és l’òrgan superior de govern del club i estarà integrada per tots els socis, amb dret a vot, 
que estiguin al corrent de les obligacions amb el club. Les reunions seran ordinàries i extraordinàries.


