REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Títol preliminar: Disposicions de caràcter general
El present Reglament regula els drets i obligacions de socis i sòcies en les
relacions de convivència dins del marc social, quan no es trobin expressament
previstes i plenament desenvolupades en els Estatus Socials. Les citades
relacions afectaran també les que tinguin amb possible gent convidada,
aficionats, amb personal, empleades i empleats del mateix Club i amb qui
col·labori en les seves diverses activitats.
És potestat del Club la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva i/o
social que es produeixi en ocasió o com a conseqüència del desenvolupament
de els seves activitats. L’exercici d’aquesta potestat, el procediment disciplinari,
la classificació i tipificació de les infraccions i les sancions aplicables són l’objecte
d’aquest Reglament.
La conducta de sòcies i socis s’haurà de subordinar a les finalitats socials en la
seva triple variant cultural, recreativa i esportiva, sense que resulti admissible en
el si social cap promoció de caràcter polític o religiós, com la millor garantia
respecte als principis ideològics de cada persona en particular.
Cada soci i sòcia tindrà present, en tot moment, que l’ús de la seva llibertat dintre
del marc social ve limitada on comença l’ús del dret de la llibertat que assisteix
la resta, per les normes estatutàries, pels preceptes d’aquest Reglament de
Règim Interior, ples acords que adopti l’assemblea General i pels adoptables per
la Junta Directiva en l’exercici de les seves funcions, i que hauran d’estar sempre
sotmesos a la normativa i legislació vigent.

TITOL I: Drets i obligacions de sòcies i socis
Article 1. L’incompliment de les normes contingudes en aquest Reglament
donarà lloc a la consideració d’infracció i a la conseqüent amonestació o sanció,
d’acord amb la gravetat o la reincidència de les faltes, les quals tindran la
consideració de lleus, greus i molt greus.
Les diferències que sorgeixin entre les persones sòcies seran sotmeses a
procediment de mediació entre si i pels estaments organitzatius del Club. En cas
de no arribar a un acord satisfactori per ambdues parts, podran acudir als
tribunals ordinaris.
Article 2. El patrimoni social és un dret comú al qual té participació tota la massa
social en virtut de la seva condició, i ha de vetllar en tot moment per la seva
conservació i millora, tot evitant qualsevol acte que pugui perjudicar-lo.
Article 3. L’ús i gaudi de les instal·lacions, bens i serveis socials són per tota la
massa social en general, i en particular per les persones amb condició de soci
de aquelles especificades, així com a qui s’aculli al benefici de la persona titular
familiar o sigui expressament convidada o convidat per una, un o més socis, i

aquest dret és limitat per les normes que aquest Reglament determina en el seu
articulat, així com dels Estatuts Vigents.
El socis o sòcies numeràries tindran l’obligació de fer que fills i filles menors
respectin el que està previst en aquest Reglament i, si la minoria d’edat ho fa
necessari o convenient, tindran cura de la seva continua vigilància per evitar
molèsties a terceres persones o danys a les instal·lacions, bens o serveis.
Article 4. Qualsevol tipus de dany que es causi a les instal·lacions, bens o
serveis en virtut de conducta o conductes negligents motivarà la tipificació de la
falta i la imposició de la corresponents sanció, sense perjudici d’exigir les
responsabilitats civils destinades a restituir al Club el perjudici econòmic causat
pel dany. La responsabilitat arribarà a mares, pares, pel que fa als actes o
conductes anòmales imputables a les seves filles o fills menors.
Article 5. D’acord amb l’article 6 dels vigents estatuts del Club, les persones
sòcies es classifiquen en:
- Numeràries,
- Actius exempts de pagament
- D’honor
- Aspirants
- Socis familiars
Tant la incorporació com l’expulsió d’un soci o d’una social de l’entitat, d’acord
amb el previst a l’article 6.3, 6.4 i 6.5 dels mateixos estatuts, seran d’atribució
mitjançant acord de Junta Directiva.
Article 6. Es consideraran convidades totes aquelles persones, sense distinció
de parentiu, d’edat ni de sexe que presentades i acompanyades per una sòcia o
soci, desitgin fer ús d’alguna de les instal·lacions de l’entitat. Tanmateix, per dur
a terme la invitació necessitarà els corresponents “passis o entrades” en la
quantitat que determini la Junta Directiva.
Es consideraran visitants les persones que presentades i acompanyades per una
sòcia o soci, entrin en el recinte de l’entitat, sense dret a gaudir de l’ús de les
instal·lacions. Tanmateix per dur a terme la visita necessitarà els corresponents
permisos en la forma que determini la Junta Directiva. També seran visitants
aquelles persones que adquireixin una entrada per accedir al Club.
Els jugadors i membres que formin part de l’Staff dels equips adversaris també
estaran sotmesos a las parts en que es vegin afectades per la utilització de les
instal·lacions en el present Reglament

Del comportament de les persones convidades i visitants, i del compliment de tot
el que preveu aquest Reglament, n’és responsable, moral i materialment davant
l’entitat, la o el soci que les presenti i acompanyi i en tot cas elles mateixes.
Article 7. Es defineix com a quota social la contraprestació econòmica que ha
d’abonar el o la sòcia numerària per tal d’adquirir els drets reconeguts en el
Estatus Socials de l’entitat i destinada al manteniment ordinari de les
instal·lacions i infraestructures.
Tanmateix, el pagament de les quotes socials no dóna lloc al dret d’usar i gaudir
de les instal·lacions de forma completa, si no de la manera que es detallarà
segons els acords de Junta directiva i Assemblea de socis.
Les quotes socials de manteniment es cobren anticipadament, segons acord
previ, per mesos, trimestres, semestres o anualment, mitjançant efectiu o
prioritàriament amb rebut girat contra l’entitat bancaria i compte que el soci o la
sòcia designi.
Seran per compte de la sòcia o del soci les despeses que es produeixin pel
pagament fora de terminis de les quotes.
L’antiguitat de socis o sòcies començarà a computar des del moment en què es
giren quotes socials al seu nom. Així, un fill o una filla de sòcia o soci no tindrà
antiguitat fins que comenci a pagar quotes a partir dels 18 anys. En cas de mort
de la sòcia o soci numerari, els drets adquirits en concepte d’antiguitat com a tal
i el número de carnet assignat, passaran al seu o la seva cònjuge o parella, o
dels fill o filles en cas que siguin menors i puguin mantenir la quota social.
En cas de separació legal de parelles o cònjuges, ambdues parts podran
continuar com a soci o sòcia numeraria de l’entitat, si abona cada part la quota
social que correspon a tal categoria, sense necessitat de satisfer novament la
quota d’entrada i mantenint ambdues persones l’antiguitat que tenia la sòcia o el
soci numerari inicial. El número de carnet el mantindrà la persona titular.
La Junta Directiva també podrà acordar qualsevol mesura en atenció a la
declaració de minusvalidesa d’un soci o una sòcia. Així com casuístiques
especifiques respecte a situacions familiars monoparentals, de precarietat,
d’exclusió i/o vulnerabilitat social.
Article 8. De conformitat amb el que disposa l’article 6.5 dels Estatus Socials, la
manca de pagament de quotes, que s’estableix en aquest reglament per un
període superior a tres mesos des de la data d’emissió, fa que es perdi la
categoria de soci o sòcia de l’entitat. La persona donada de baixa de l’entitat per
manca de pagament de quotes, no podrà tornar a ser readmesa a l’entitat, ni
tampoc tenir accés a qualsevol instal·lació del Club, excepte si abona les
quantitats degudes així com els interessos corresponents (interès legal del diner,
més el 50% d’aquest interès legal).

És obligació de la sòcia o del soci posar en coneixement de l’administració de
l’entitat tant els canvis de domicili com els que afectin a la domiciliació de
pagaments.
Conforme el que disposen els Estatuts Socials, les persones que són sòcies
estan igualment obligades a abonar derrames extraordinàries que s’acordin a les
Juntes i Assemblees Generals Ordinàries o Extraordinàries amb els efectes que
es disposin per a les quotes socials.
Article 9. Es defineix com a quota esportiva la contraprestació econòmica que
el soci o la sòcia, o les filles i fills, ha d’abonar per tal de gaudir i usar les
instal·lacions per a la pràctica de l’activitat esportiva del Rugbi, i de les que es
disposin en el seu cas per acord de la Junta Directiva.
La quota esportiva, té caràcter independent de la social, és individual i
intransferible, i seran abonades conjuntament. La sol·licitud de suspensió de
pagament de quota esportiva, no podrà ser inferior a un any, a excepció de
l’existència de justificació o lesió greu sota informe dels serveis mèdics del Club,
i acord de Junta Directiva.
Article 10. Segons determina l’article 23.3 del Text Única de la Llei d l’esport
(Decret Legislatiu 1/2000) tota la gent que sigui sòcia, usuària i convidada està
obligada a l’alta federativa per la pràctica de l’esport del Rugbi que tant per raons
de reglament, competició o de seguretat així ho requereixin o bé per tal d’estar
cobert per una assegurança de responsabilitat civil i d’assistència sanitària que
empari la pràctica esportiva. El cost d’aquesta llicencia federativa serà assumit
per la persona que faci l’activitat esportiva, excepte els casos acordats en Junta
Directiva.
A tal efecte, l’administració de l’entitat gestionarà les altes i baixes federatives
davant les administracions, organismes o serveis corresponents, i serà
intermediària també entre aquestes entitats i socis i sòcies en tot allò que s’hi
relacioni, tant a nivell d’obligacions com a drets i serveis.
Els abonaments de les llicències federatives seran girats per l’administració de
l’entitat en temps i formes que les respectives federacions (Federació Catalana
de Rugbi, Federación Española de Rugby) determinin. Tanmateix, l’impagament
de la llicència tindrà les conseqüències que cada federació disposi en les
corresponents normatives.
Article 11.No es pot treure menjar ni begudes fora dels recintes i espais habilitats
per això. En cap cas no es pot llançar a terra ni al recinte de joc cap objecte ni
llençar-ne les deixalles. Els tutors o les tutores legals seran responsables dels
fills i de les filles menors d’edat. Els desperfecte i altres abusos que ocasionin i
que comportin una possible sanció que el o la privi d’entrar a les instal·lacions de

l’entitat, han de ser abonades sempre pel tutor legal. En el cas de mascotes i/o
animals de companyia per la persona que l’hagi entrat al recinte.
Cap aspirant a sòcia o soci menor de 18 anys pot romandre a les instal·lacions
de l’entitat sense la tutela d’una persona adulta o tutor esportiu. L’incompliment
d’aquesta norma es considerarà com una falta lleu i la sanció corresponent
recaurà sobre el responsable.
Queda prohibit utilitzar qualsevol mitjà de desplaçament (patins, patinets,
bicicletes) excepte els que siguin necessaris per les persones amb mobilitat
reduïda, pilotes o altres elements de joc que no estiguin específicament
destintats a la pràctica del Rugbi.
Queda prohibit l’accés d’animals de companyia al recinte de joc. Els animals de
companyia i les mascotes que accedeixin a les instal·lacions hauran de fer-ho
lligats i si és necessari amb morrió, en cap moment poden restar sòls sense
vigilància. Els desperfecte i danys que ocasionin i que comportin una possible
sanció o responsabilitats civils seran reclamades i abonades per la persona que
l’hagi entrat al recinte.
En el cas que es trenqui un recipient de vidre o similar, cadires de plàstic o ferro,
taules, elements del mobiliari, qui sigui responsable ha d’avisar immediatament
els empleats o empleades de la instal·lació per tal que es retirin netegin evitant
d’aquesta forma que ningú en prengui mal. El llançar o deixar objectes que
puguin presentar un perill per la pràctica de l’esport al terreny de joc o espais
habilitats per entrenament, així com fer malbé les instal·lacions serà objecte de
una falta molt greu i expulsió del Club en cas de ser convidats, i expulsió com a
socis o sòcies.
L’entitat no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions,
així com dels robatoris al llocs no custodiats, per aquest motiu, es prega a tots
els socis, sòcies, persones convidades, visitants, usuàries que tinguin cura en tot
moment de les seves pertinences. Els objectes trobats romandran a la recepció
de l’entitat durant un mes.
És obligatori utilitzar equipament i calçat adequat per la realització de la pràctica
esportiva als espais destinats. Queda prohibit entrar als espais esportius amb
equipament o calçat que pugui malmetre les instal·lacions i/o equipaments.
Queda prohibit l’accés als espais esportius a qualsevol persona que no practiqui
l’activitat esportiva en aquell moment o excepte que motius d’actes institucionals
o socials se’n permeti l’entrada.
A la vegada, tots les sòcies, socis i persones convidades i visitants hauran de
tenir un comportament cívic i respectuós tant amb empleades i empleats de
l’entitat com amb la resta de la col·lectivitat, i caldrà que adeqüin la seva
conducta en tot moment als cànons de la bona educació, respecte i costums, així

com al valors del Rugbi. La mateixa conducta i comportament haurà de ser
observada respecte a les instal·lacions bens materials de l’entitat i es procurarà
el seu bon ús i conservació.

Títol II: Activitat esportives i serveis.
Apartat I. Instalacions, espais i activitats esportives
Article 12. Poden fer ús de les instal·lacions dedicades a la pràctica esportiva i
entrenament tots els socis i sòcies al corrent de les seves obligacions d’acord
amb el que es disposa en els Estatus Socials i aquest Reglament.
Els menors de 18 anys sempre hauran d’estar supervisats per un entrenador.
Cap jugadora o jugador por fer entrenament personal si no té el vist-i plau de
l’entrenador o director tècnic i serveis mèdics en cas de recuperació de lesions.
Sempre s’han de respectar els horari d’entrenament i espais indicats als equips
i que seran definits per la Comissió Esportiva i les reunions de delegats.
La Comissió Esportiva està obligada a vetllar pel fidel compliment de les normes
relatives a l’activitat esportiva i els diferents equips, i en cas de detectar
infraccions, ho posarà en coneixement de la Junta Directiva mitjançant informe,
la qual estudiarà les sancions pertinents.
Qualsevol modificació d’aquestes normes ha de ser resolta per la Comissió
Esportiva i ha de tenir l’aprovació de la Junta Directiva.
Article 13. Tots els socis i sòcies tenen dret a la utilització de la piscina
descoberta ubicada al Complex Esportiu Baldiri Aleu, les formes i condiciones
seran establertes per la Junta Directiva i comunicades a les sòcies i socis.
Per la utilització de la piscina s’ha de seguir i complir totes les normatives
demandes pel Complex Esportiu Baldiri Aleu. En cas de no compliment serà
denegada la utilització de la mateixa.
Article 14. Les i els menors de 16 anys hauran d’utilitzar els vestidors sota
supervisió dels delegats, delegades i/o entrenadors, entrenadores. Que es
responsabilitzaran del correcte comportament dels mateixos.
En els vestidors es prohibeix envasos i objectes de vidre i altres materials que
puguin comportar perill al trencar-se, excepte aquells que sigui d’ús mèdic i/o
terapèutic i restin sota control d’una persona especialitzada.
En els vestidors, gimnàs i zones d’entrenament es prohibeix fumar, així com
entrar aliments i begudes que no siguin estrictament prescrites per una persona
especialista i controlades per ella.

Pel bé comú, es recomana que no es malbarati aigua, així com que el temps
emprat a la dutxa sigui el just i necessari. De la mateixa manera es demana
tancar totes les llums dels espais desprès de la seva utilització, inclosa la
il·luminació del terreny de joc.
No es permet llençar pels inodors cap objecte que no sigui paper higiènic, a part
dels propis del seu ús.
Es prega fer ús de papereres i cubells de deixalles, seguint les recomanacions
de triatge selectiu i es procuri no embrutar els sanitaris.
Es prohibeix picar amb les botes les parets, així com picar o llançar objectes
contra parets, portes, sostre o finestres.
És aconsellable no portar objectes de valor i deixar-los als vestidors. El Club no
es farà responsable de la pèrdua d’objectes que no estiguin expressament sota
la seva custodia.
Un cop acabades les activitats esportives els responsables dels equips que
n’hagin fet ús, el personal del Club pot fer una revisió sobre l’estat de les
instal·lacions emprades. En cas d’observar alguna anomalia, que sigui objecte
de sanció pel reglament, es donarà coneixement a la comissió esportiva que el
traslladarà a la Junta Directiva. En serà responsable l’equip en el seu conjunt.
Es prega avisar al personal de l’entitat davant qualsevol anomalia o desperfecte.
Article 15. Totes les persones que practiquin l’activitat del Rugbi s’hauran de
sotmetre a una revisió mèdica segons els requeriments de les diferents
federacions.
No es pot accedir al gimnàs sense autorització i supervisió dels serveis tècnics
esportius i/o mèdics.
No es permet l’entra i utilització del gimnàs als menor de 18 anys si no van
acompanyar d’un major supervisor.
Article 16. Desprès d’utilitzar els espais d’entrenament i joc, s’ha de recollir tot
el material utilitzat i col·locar-lo als llocs habilitats per cada equip. En cas de que
es detectin aparell danyats s’ha de comunicar en la següent reunió de delegats
per que sigui elevat a la Junta Directiva, per tal que pugui decidir per la seva
substitució o reparació.
No es permès l’entrada al gimnàs sense el calçat i indumentària apropiada.
Article 17.Les jugadores i jugadors amb llicència federativa amb el Club, es
sotmetran al reglament intern, a les normatives de les diferents federacions.
Poden demanar la carta de llibertat, sempre i quan els Clubs de destí estiguin

disposats a complir les compensacions establertes per llei i per les federacions
d’origen i destí.
En tot cas per obtenir la carta de llibertat hauran d’estar al dia de qualsevol deute
amb el Club. En el cas dels jugadors i jugadores professionals que hagin generat
costos al Club per comportaments deficients, aquests costos seran deduïts
directament del retribucions percebudes.
Apartat II. Espais socials: “La Barraca”, “Club House”, Sales de formació i
reunions.
Article 18. Els socis, les sòcies i esportistes tindranpresent que tots i cadascun
dels espais i dependències socials tenen de manera permanent o transitòria una
determinada funció, assignable per la Junta Directiva, i , per tant, estan obligats
a respectar-la de manera estricta i fer compatible el millor aprofitament comú. Es
tipificable qualsevol conducta anòmala que contravingui aquesta directriu.
No es podrà fumar, d’acord amb la legislació vigent en cada moment.
Queda totalment prohibit la manipulació, excepte la necessària per l’ús,
d’aparells d’aire climatitzat, sistemes de reproducció d’imatges o so,
electrodomèstics, quadres elèctrics, o qualsevol equipament tècnic per part dels
socis, serà necessària la presencia del personal indicat per la entitat per fer-ho.
No es permet l’entrada a les esmentades sales de menors de 18 anys si no van
acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.
Aquest espais es troben a disposició de sòcies i socis prèvia reserva a la
secretaria del Club o els canals establerts i pagament de les quotes establertes
i que seran públiques a la pàgina web del Club. Els espais no estan previst que
tinguin ús per persones no associades, excepte que formin part d’una activitat
organitzada pel Club.
La Junta Directiva podrà signar acords d’utilització i explotació d’aquest espais.
En la utilització i l’ús d’aquests espais, s’hauran de mantenir les normes generals
previstes en aquest Reglament. El seu incompliment així com les actituds no
responsables podran ser sancionades per la Comissió de Règim Interior, previ
informe de la comissió corresponent i posterior aprovació de la Junta Directiva.
Les fiances demandes amb anticipació no seran retornades fins la comprovació
del correcte ús de les instal·lacions.
Article 19. Està prohibit l’entrada de vehicles al recinte, només podran accedir
aquells vehicles autoritzats per fer les tasques de càrrega i descàrrega,
manteniment d’instal·lacions o esdeveniments acordats en Junta Directiva.
Apartat III. Reconeixement i Honors

Article 20.Anualment i si es possible dintres dels actes social escaients ( Sopar
de Cloenda de la temporada, darrers partits...) seran nominats els jugadors i
jugadores, col·laboradors i col·laboradores més valuosos de la temporada, pel
seu mèrits esportius, socials o personals, a proposta dels equips i criteri de la
Comissió corresponent.
Els honors a les persones o entitats mereixedores d’ells i aprovats per Junta
Directiva, poden tenir els següents rangs:
-

Carta laudatòria

-

Diploma d’honor

-

Sòcia o soci de mèrit

-

Sòcia o soci d’honor

-

Insígnies de Bronze, Plata o d’Or

-

Insígnia de 50 anys d’antiguitat

Cada reconeixement ha de quedar degudament anotat en el llibre oficial que es
conservarà a la secretària del Club.
Les propostes de reconeixement poden ser a proposta de la Junta Directiva o
per proposta d’un grup de sòcies i/o socis que aportin la proposta referendada
per un mínim d’un 10% de persones associades.

Títol III: Règim disciplinari i jurisdiccional
Article 21.D’acord en el que està previst en els Estatuts de l’entitat, es
desenvolupa en aquest apartat el règim disciplinari i jurisdiccional previst en el
capítol cinquè dels Estatuts.
Article 22.Les infraccions disciplinàries sotmeses a la potestat disciplinaria del
Club es classifiquen en tres àmbits.
a) Infraccions relacionades amb les regles de joc
Són les accions o omissions contràries a les regles de joc de jugadors i
jugadores, tècniques i tècnics, delegades i delegats, o esportistes que participin
en competicions, partits, manifestacions esportives organitzats pel Club amb
caràcter intern o social.
Queden expressament excloses d’aquest grup i de la potestat sancionadora del
Club, les infraccions de les regles del joc de jugadors i jugadores, tècniques i
tècnics, delegades i delegats, o esportistes que participin en competicions, partits
o en aquelles manifestacions esportives organitza per federacions, ja sigui
nacional, estatal o internacional o associacions legalment constituïdes, en els

reglaments de les quals hi hagi prevista la normativa i potestat disciplinaria per
infracció de les regles de joc. En aquests supòsits, la potestat disciplinària
correspon a l’entitat organitzadora, d’acord amb la normativa específica que la
reguli, sense perjudici que si la infracció també afecta la conducta esportiva,
pugui ser objecte de la potestat sancionadora del Club.
b) Infraccions relacionades amb la conducta esportiva
Són les accions o omissions contràries a les normes generals de disciplina i
convivència esportiva en què incorrin les sòcies i els socis, jugadors i jugadores,
tècnics i tècniques, delegats i delegades i esportistes del Club.
Article 23. Potestat Disciplinària
L’exercici de la potestat disciplinària correspon a les persones i als òrgans
següents:
a. Infraccions relacionades amb les regles del joc: Ajutges o àrbitres
durant el desenvolupament d’un joc o competició de caire intern
associatiu, amb subjecció a les regles establertes a les disposicions de
cada modalitat esportiva o a les específiques aprovades per la competició
que es tracti.
S’aplicaran, per remissió, la classificació i la relació de les regles de joc
que contemplin els estatuts o reglaments de les federacions esportives a
què correspongui el joc o la competició organitzades amb caire intern pel
Club, i es qualificaran de lleus, greus o molt greus.
b. Infraccions relacionades amb la conducta esportiva: A la Junta
Directiva, previ informe de la Comissió Esportiva i a proposta de la
Comissió de Règim Interior.
S’aplicaran, per remissió, la classificació i la relació de les infraccions
contra la conducta esportiva lleus, greus i molt greus que tipifica l’article
96 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text
Únic de la Llei de l’esport.
c. Infraccions relacionades amb la conducta associativa:A la Junta
Directiva a proposta de la Comissió de Règim Interior.
Article 24: Les faltes comeses per les persones poden ser lleus, greus i molt
greus.
Es consideren FALTES LLEUS:
a. L’Incompliment o desobediència de les normes dictades o que es puguin
dictar en el futur i que formin part del Reglament de Règim Interior del
Club, sempre que aquestes transgressions no tinguin més transcendència

ni comporti perjudici pel Club, per els seus òrgans rectors, per al personal
de l’entitat o per la resta de la gent associada.
b. La utilització inadequada dels serveis, materials i instal·lacions del Club
per negligència i sense que es produeixin danys materials o morals.
c. Qualsevol acte que comporti una desatenció, desconsideració o falta de
respecte envers la resta de gent associada o empleats i empleades,
sempre que aquest acte estigui absent de gravetat i que no transcendeixi
públicament ni impliqui una conducta que ocasioni molèsties a altres
persones, tals com crits, curses fora dels espais destinats a elles, jocs
violents, etc.
d. La presència d’un o d’una menor de 18 anys a les instal·lacions sense la
presència d’una persona adulta responsable.
Si com a conseqüència d’aquesta conducta es causés perjudici d’alguna
consideració a l’entitat o fos causa d’accident d’algun soci o sòcia, membre del
personal, col·laboradors o persones convidades, la falta seria considerada com
a greu o molt greu.
Es consideren FALTES GREUS:
a. L’incompliment de la sanció, quan un soci o una sòcia hagi comès una
falta lleu.
b. Quan en el període de dos anys, la persona que és sòcia hagi comès tres
faltes lleus de diferents naturalesa i hagi estat amonestada o sancionada
per la Junta Directiva.
c. La desobediència o l’incompliment de les normes d’utilització del recinte,
dels serveis i de les seves instal·lacions així com les disposicions de la
Junta Directiva i Federativa, les quals es comuniquen mitjançant circular,
correu electrònic o bé s’exposen en el tauler d’anuncis del Club o bé
figuren en els Estatuts o Reglaments.
d. La negativa de presentar el carnet de soci o sòcia o butlleta d’invitació
quan l’hi sigui sol·licitada per alguna empleada o empleat del Club.
Aquesta manca de col·laboració comportaria que es prenguessin mesures
per tal de comprovar-ne la identitat. Si com a conseqüència d’aquesta
actitud, la persona fos requerida a abandonar el recinte del Club i no ho
fes, aquesta falta seria considerada com molt greu.
e. La conducta incívica que es manifesta produint altercats o xivarris i
alteració de l’ordre o les activitats que les persones que estiguin en aquell
moment en el recinte del Club.

f. L’ús reiteratiu de vocabulari groller, malsonant o blasfem dins del Club, i
molt especialment al recinte de joc o quan hi hagi competició o activitats
socials.
g. El comportament que pertorbi el benestar general, encara que no
perjudiqui directament a una tercera persona.
h. El dany greu que es pugui ocasionar a qualsevol de loes insatal”lacions o
bens mobles existents al seu interior.
Es consideren FALTES MOLT GREUS:
a. L’incompliment d’una sanció per la comissió d’una falta greu.
b. Quan, en un període de dos anys la persona hagi comès dues faltes greus
de diferent naturalesa.
c. Quan s’hagi comprovat que un soci o una sòcia ha comès un acte de
transcendència pública, dins o fora del recinte del Club, i que perjudiqui la
reputació i el prestigi del Club i/o les persones associades, les quals estan
corporativament considerades.
d. Quan dintre del recinte del Club, s’hagi comés una agressió física, un
ultratge o una provocació de paraula o fet.
e. Els mateixos atacs de l’anterior apartat, comesos fora del Club, produïts
contra directives, directius, persones col·laboradores, empleats o
empleades, per raó del seu càrrec o per les funcions que desenvolupen.
f. L’embriaguesa o estats d’intoxicació d’altres substàncies de manera
reiterada i escandalosa, conducta delictiva o que atempti greument contra
la convivència social i la reputació del Club.
g. L’ús fraudulent del carnet de persona associada, butlletes d’invitació o
dels rebuts de les quotes socials, esportives, llicències federatives o
derrames.
h. Retenir, danyar, inutilitzar o fer desaparèixer qualsevol classe de bens de
l’entitat o de les persones associades i personal.
i. L’actitud o conducta que d’una manera generalitzada i reiterada atempti
notòriament contra el benestar, la comoditat i l’ambient de convivència en
el si del Club i entre les persones associades.
j. La falta de pagament durant 3 mesos de qualsevol quota o import, meritat
per l’entitat.
k. Deslluir (pintades, grafits no autoritzats...) les instal·lacions del Club, tant
esportives, socials, administratives, lúdiques, decoratives i enjardinades.

Articles 25. Sancions.
Les sancions que es podran imposar per les fraccions lleus, greus o molt greus
relacionades amb les regles de joc o la conducta esportiva seran: lleus, greus,
molt greus relacionades amb la conducta associativa:
Per FALTES LLEUS:
a. Amonestació verbal o escrita de caràcter privat.
b. Suspensió del dret a entrar al recinte del Club i fer ús de les seves
instal·lacions i serveis, durant un termini màxim de 15 dies.
c. Amb independència de les anteriors, sanció econòmica per un import del
doble del valor dels danys materials causat a l’entitat, a les sòcies o socis
o al personal.
Per FALTES GREUS:
a. Suspensió dels drets corresponents a la condició de sòcia o soci, per un
període que oscil·la entre el 16 dies i els 6 mesos. Durant el període de
compliment d’aquesta sanció, les persones hauran d’abonar les quotes
establertes per no perdre la condició de soci o sòcia en acabar la sanció.
I computaran com impagaments en el cas de no abonar-se.
b. Amb independència de les anteriors, sanció econòmica per un import del
doble del valor dels danys materials causat a l’entitat, a les sòcies o socis
o al personal.
Per FALTES MOLT GREUS:
a. Suspensió dels drets corresponents a la condició de sòcia o soci, per un
període que oscil·la entre sis mesos i un dia i dos anys. Durant el període
de compliment d’aquesta sanció, les persones hauran d’abonar les quotes
establertes per no perdre la condició de soci o sòcia en acabar la sanció.
I computaran com impagaments en el cas de no abonar-se.
b. Expulsió definitiva, amb la corresponent pèrdua de tots els drets,
nomenaments, etc. en l’entitat. L’expulsió definitiva de l’entitat d’un soci o
sòcia numerària comporta automàticament la de les seves sòcies o socis
familiars, si volguessin romandre a l’entitat haurien de passar a ser socis
o sòcies numeràries, amb les condicions que s’estableixin per part de la
Junta Directiva a proposta de la Comissió de Règim Interior.
c. Sanció econòmica per un import del doble del valor dels danys materials
causat a l’entitat, a les sòcies o socis o al personal.

Article 26. Procediment sancionador.
La imposició de sancions per causa de les infraccions relacionades amb les
regles de joc o la conducta esportiva, s’ajustarà als procediments i les normes
que disposa el decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text
Únic de la Llei de l’esport.
La imposició de sancions a causa de les infraccions relacionades amb la
conducta associativa es farà prèvia la instrucció d’un expedient disciplinari que
s’ajustarà les normes següents:
a. La Junta Directiva, tan aviat com tingui coneixement d’una infracció,
acordarà la incoació d’un expedient disciplinari i nomenarà entres els seus
i les seves membres, un instructor o instructora. Aquest acord es
comunicarà fefaentment al soci o sòcia afectada. La Junta Directiva,
abans d’acordar la incoació de l’expedient, podrà disposar facultativament
la pràctica d’aquelles informacions prèvies que cregui convenients.
b. Un cop iniciat l’expedient, la instructora o instructor disposarà la pràctica
de totes les actuacions i proves que cregui necessàries, com la declaració
de l’interessat o interessada, declaracions de testimonis, aportació
documental de qualsevol diligència.
c. Un cop finalitzada aquesta fase, l’instructor o instructora de l’expedient
presentarà un informe-proposta a la Junta Directiva, i aquesta decidirà
entre el sobreseïment i arxiu de l’expedient, o la imputació a la
interessada o interessat pel plec de càrrecs i se li comunicarà de la forma
fefaent i per escrit.
d. El plec de càrrecs comprendrà una relació dels fets que s’imputin al soci
o sòcia, i li concedirà un termini no inferior a cinc dies naturals perquè
pugui presentar per escrit el plec de descàrrecs i la proposta per la
pràctica de proves que consideri adients a la seva defensa.
e. Un cop passat el termini per presentar el plec de descàrrecs i, si cal,
practicades les proves proposades, la Junta Directiva dictarà resolució en
un termini màxim de 30 dies hàbils.
f. La resolució de Junta Directiva podrà ser exculpatòria per a la persona
expedientada, tot disposant el sobreseïment i l’arxiu de l’expedient, o
condemnatòria, amb la determinació de la sanció que li imposi. En
ambdós supòsits, la resolució serà motivada, se li notificarà de forma
fefaent, i l’advertirà del recurs procedent, si n’hi ha, i del termini per
imposar-lo.
g. A l’inici de l’expedient, o en qualsevol moment de la tramitació, i si les
circumstàncies ho fan aconsellable, la Junta Directiva podrà acordar

cautelarment la retenció del carnet de la persona associada que li
correspongui.
h. Entre l’acord d’inici de l’expedient i la notificació a l’interessat o
interessada de la Resolució de la Junta Directiva a la qual es refereix
l’apartat f, no podran transcórrer més de sis mesos.
Article 27. Recursos contra les sancions.
a. Les sancions acordades per jutges o àrbitres a les infraccions
sancionades amb les regles de joc, de partits o competicions social o
interns organitzats pel Club, són inapel·lables.
b. Contra el acords disciplinaris adoptats per la Junta Directiva per
infraccions contra la conducta esportiva es podrà interposar, en el termini
de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs
davant del Comitèd’Apel·lacióde la Federació corresponent.
c. Contra els acords disciplinaris adoptats per la Junta Directiva per
infraccions relacionades amb la conducta associativa, i també contra
qualsevol altra decisió de tipus societari no esportiu aprovada per la Junta
Directiva del Club, es podrà formular l’oportuna reclamació davant
l’autoritat judicial en el termini de 40 dies següents a la notificació de l’acte
impugnat.
La interposició dels recursos assenyalats en el present article no suspèn
l’executabilitat dels acords objecte del recurs, llevat que hi concorrin
circumstàncies que així ho aconsellin, a criteri de l’òrgan revisor federatiu o
judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada de la interessada o interessat.

Disposicions finals.
Queda derogat el Reglament de Règim interior redactat l’1 de desembre de
1988.
La Junta Directiva pot prendre les mesures oportunes a fi d’assegurar
l’estricte compliment d’aquestes normes.
A mesura que l’entitat ampliï els seus serveis i instal·lacions, i per tal de
regular-ne els usos, la Junta Directiva disposarà les corresponents normes
d’utilització les quals encara que hagin estat dictades amb posterioritat,
també formaran part del Reglament de Règim Interior.
El reglament es podrà modificar per :

-

Petició de Junta Directiva

-

Per un grup de socis i/o sòcies que aportin un 25% de signatures del total
de socis i sòcies.

Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació per
l’Assemblea General de socis i sòcies.

