Reglaments per a la compra i venda del títol
REGLAMENT PER A LA COMPRA DEL TÍTOL ( ADMISSIÓ DE NOUS SOCIS )
Article 1. Els títols de propietat necessariament s’han de transmetre mitjançant la intervenció i
autorització del Club.
Article 2. El Soci que opti a ser baixa del club mitjançant la venda del seu títol de propietat,
prèviament ho comunicarà a l’administració del club, fixant per escrit el preu pel que accepta sigui
transferit el títol.
Article 3. El Club tindrà dret preferencial alhora d’adquirir el títol de soci en venda, a l’efecte de
cobrir les sol·licituds de nous socis en llista d’espera.
Article 4. Per la transferència del títol de propietat, el Club percebrà la taxa vigent aprovada en
Assemblea. (A la data es de 125 €).
Article 5. El Club només autoritzarà la transferència dels títols de propietat que estiguin al corrent de
pagament de les quotes socials.
Article 6. Reconeguda d’obligada vinculació entre la condició de soci i la tinença del títol de propietat,
l’adquirent del títol sempre haurà d’haver complert el tràmit d’estar registrat en llista d’espera.
Article 7. Per l’obtenció de la condició de Soci del Club Patí Vic, cal ser avalat per tres Socis titulars
en actiu. Dos dels avaladors han de tenir reconeguda una antiguitat mínima de 16 anys i el tercer de
més d'un any.

REGLAMENT PER A LA VENDA DEL TÍTOL DE PROPIETAT
Article 1. El soci entén que el Club és qui, de conformitat amb el que preveu el Reglament per
l’admissió de nous socis mitjançant la compra/venda del títol de propietat, intervindrà en la transmissió
del títol i li correspon autoritzar-la, en el seu cas.
Article 2. El soci fixa en aquest document el preu pel que accepta que es transmeti el títol de propietat
en venda. Aquest preu no és negociable.
Article 3. El soci podrà sol·licitar la baixa voluntària en qualsevol moment, amb l’expressa renúncia
del títol.
Article 4. El Club tindrà dret preferencial alhora d’adquirir el títol de soci en venda, a l’efecte de
cobrir les sol·licituds de nous socis en llista d’espera.
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Article 5. El Club percebrà la taxa vigent de 125 € en el moment en que tingui lloc la compravenda del
títol de propietat. L’ import de la taxa es sumarà al preu del títol de soci en venda.
Article 6. El Club només autoritzarà la compravenda del títol de propietat que estigui al corrent de
pagament de les quotes socials i sempre i quan es compleixi amb els demés requisits que preveu el
Reglament per l’admissió de nous socis mitjançant la compra/venda del títol de propietat, en especial
pel que fa a les condicions que ha de complir l’adquirent.
Article 7. El Club donarà de baixa al soci que acumuli dos trimestres pendents de pagament, invalidant
el títol.
Article 8. Formalitzada la baixa del soci, els armaris dels vestidors assignats al títol del venedor
passaran a ser gestionats pel Club.
Article 9. Una vegada hagi tingut lloc, en el seu cas, la compravenda del títol de propietat, el Club farà
efectiu el preu fixat pel soci, en el compte corrent indicat a l’efecte, l’últim dia del trimestre en que
s’hagués realitzat la transmissió.
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