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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
 

CLUB NÀUTIC VIC SAU 
 
 

 
INTRODUCCIÓ 
El Club Nàutic Vic Sau és una entitat esportiva privada d’interès cívic i social, amb 
personalitat jurídica i capacitat d’obrar plena per l’assoliment de les seves 
finalitats, que regula la seva actuació mitjançant els seus Estatuts aprovats en 
Assemblea General. 
Per tal de dotar a l’Entitat, els seus socis i usuaris d’un reglament intern que 
desenvolupi les normes estatutàries, al mateix temps que reguli l’ús de les 
instal·lacions i les normes més elementals de convivència, la Junta Directiva ha 
acordat adoptar el present Reglament de Règim Intern constituït per una sèrie 
d'articles que s'agrupen en cinc capítols. 
 
CAPÍTOL PRIMER 
NORMES GENERALS 
 
1.1. El present Reglament de règim intern té per finalitat: 
a) Regular els drets i obligacions de tots els socis i usuaris de les instal·lacions que 
gestiona el Club Nàutic Vic Sau 
b) Determinar les normes generals d’utilització de les instal·lacions.  
c) Establir un règim disciplinari aplicable a socis  i usuaris de les instal·lacions. 
1.2. Les ambigüitats o qüestions no reglamentades que es poguessin advertir 
hauran d’ésser solucionades per la Junta Directiva. 
1.3. La condició de soci, soci beneficiari, soci d’honor, soci júnior, així com la 
d’usuari, implica l’acceptació d’aquest Reglament. El desconeixement d’aquest per 
part dels socis o usuaris no els eximirà dels seu compliment. 
1.4. Tindrà la condició de Soci Numerari tota persona que compleixi els requisits i 
condicions que estableixen els Estatuts de l’Entitat i que es defineixen més 
endavant. 
1.5. Tindrà la condició de Soci Beneficiari tota persona que compleixi els requisits i 
condicions que estableixen els Estatuts de l’Entitat i que es defineixen més 
endavant. 
1.6. Tindrà la condició de Soci d’Honor tota persona que compleixi els requisits i 
condicions que estableixen els Estatuts de l’Entitat i que es defineixen més 
endavant. 
1.7. Tindrà la condició de Soci Júnior tota persona que compleixi els requisits i 
condicions que estableixen els Estatuts de l’Entitat i que es defineixen més 
endavant. 
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1.8. Tindrà la condició d’usuari del Club Nàutic Vic Sau tota persona que, sense ser 
sòcia del club, accedeixi a les instal·lacions en les condicions establertes en aquest 
Reglament. 
 
CAPÍTOL SEGON 
ELS SOCIS 
 
2.1. NUMERARIS.- Són socis numeraris del Club Nàutic Vic Sau aquelles persones 
que estan al corrent del pagament de la quota de soci corresponent. 
2.2. S’extingirà la condició de soci numerari quan qui la posseeixi incorri en alguna 
de les següents causes de pèrdua: 
a) Baixa voluntària sol·licitada pel soci a la Junta Directiva. 
b) Impagament de les quotes socials. 
c) Expulsió per haver comès una falta tipificada com a molt greu per aquest 
Reglament. 
2.3. Si la causa de la baixa com a soci numerari es fonamenta en alguna de les 
causes anunciades als apartats b) o c) de l’article anterior, la Junta Directiva, 
atenent a les circumstàncies del cas, podrà prohibir al sancionat que accedeixi a les 
instal·lacions amb la condició d’usuari mentre durin totes les sancions. 
2.4. Cada soci disposarà d’un carnet personal i intransferible que l’identifica com a 
tal davant el personal de l’Entitat, membres de la Junta Directiva o responsables 
del Club. Aquests podran sol·licitar al soci que s’identifiqui amb la corresponent 
credencial, tant en ocasió del seu accés a les instal·lacions com de la seva estada en 
les mateixes. 
2.5. Els socis en general tenen dret a usar totes les instal·lacions, a excepció de les 
expressament identificades per la Junta Directiva com àrees de servei o privades. 
2.6. La Junta Directiva establirà una sèrie d’horaris d’ús i gaudiment de les 
instal·lacions, per tal de ponderar el dret dels socis a aquest ús amb la celebració 
de ocasionals  activitats concertades, bé per socis bé per tercers, o amb la 
celebració d’altres activitats esportives o lúdiques 
 
SOCIS D’HONOR. SOCIS BENEFICIARIS. SOCIS JUNIOR 
 
2.7. D'HONOR.- Seran socis d'honor, aquelles persones a qui  l'Assemblea general 
confereixi aquesta distinció i tindran veu i vot, així com un lloc de preferència en 
els actes oficials de l'entitat. 
2.8. BENEFICIARIS.- Seran socis beneficiaris el cònjuge o la parella del soci titular 
en tant que duri aquesta relació, i els fills menors de divuit anys.  
2.9. JUNIOR.- Els majors de 18 anys i menors de 21 anys seran qualificats com a 
socis junior i tindran dret a l'ús de les instal·lacions socials mitjançant la quota que 
fixi la Junta Directiva. Passaran automàticament a ser socis numeraris en complir 
els 21 anys, i tindran veu i vot en les assemblees, essent electors però no elegibles. 
Aquesta darrera condició s’assolirà al complir els 21 anys. 
 
 
USUARIS 
 
2.10. Per a que una persona no sòcia pugui tenir la condició d’usuària ha de trobar-
se en alguna de les següents situacions: 
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a) Haver adquirit una entrada o tiquet que li permeti realitzar una activitat 
esportiva o de lleure a les instal·lacions gestionades pel club. També seran 
considerats usuaris les persones que, tot i no tenir previst realitzar cap activitat de 
les esmentades, siguin usuaris  de la zona de restauració del Club i/o estiguin 
efectuant visites turístiques. 
b) Haver adquirit un abonament que li permeti realitzar una activitat determinada 
a les instal·lacions gestionades pel club.  
c) Ésser esportista, directiu o tècnic d’un equip o associació que, com a tal, vingui a 
competir amb algun equip o esportista del Club en el marc de competicions oficials 
o amistoses. 
d) Ésser àrbitre, o qualsevol membre d’una federació esportiva sota els auspicis de 
la qual algun equip del Club competeixi, quan, en l’exercici de les seves funcions 
arbitrals o federatives, hagi de dirigir o presenciar alguna competició esportiva que 
tingui lloc a les instal·lacions gestionades pel Club. 
f) Estar en possessió d’algun passi o invitació emès pel Club. 
g) Pertànyer a alguna entitat, associació o similar, pública o privada, amb la què el 
Club, hagi signat conveni pel qual els membres de la primera puguin usar totes o 
determinades instal·lacions gestionades pel Club. 
2.11. No es permetrà l’entrada a les instal·lacions de persones que no siguin sòcies 
o usuàries.  
2.12. L’usuari estarà obligat a justificar el seu accés a les instal·lacions sempre que 
sigui requerit a l’efecte per qualsevol empleat del Club o persona responsable del 
Club. En cas que no pugui justificar-ho suficientment, haurà d’abandonar 
immediatament les instal·lacions. 
 
CAPÍTOL TERCER 
NORMES DE CONDUCTA PER A SOCIS I USUARIS. 
 
3.1. El Club no es responsabilitza de les pertinences i objectes que els socis i 
usuaris duguin a les instal·lacions. 
3.2. Els socis i usuaris estan obligats a: 
a) Mantenir les degudes normes de neteja i higiene a les instal·lacions del club.  
b) Respectar les instal·lacions que el club posa a la seva disposició, informant als 
empleats de les deficiències d’aquestes, provocades o que es detectin en el seu ús, 
essent responsable directe la persona que provoqui els desperfectes. Si aquests 
són causats per un menor o una persona disminuïda psíquica, serà responsable 
dels danys causats qui en tingui assignada la tutela, guarda o pàtria potestat o 
custòdia, d’acord amb les disposicions al respecte del Codi Civil. 
c) Tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta de socis, abonats i 
usuaris, així com amb els membres de la Junta Directiva i la resta d’empleats i 
responsables del Club. 
d) Anar amb indumentària adequada  d’acord amb l’activitat que es pretén 
realitzar.  
e) No destorbar la llibertat o benestar dels socis i usuaris. Queda totalment 
prohibit portar aparells musicals que siguin susceptibles de molestar la resta 
d’usuaris i socis, i practicar jocs i/o esports fora dels recintes especialment 
habilitats per tal fi.  
f) No entrar amb animals al Club excepte els autoritzats pel personal. Està 
estrictament prohibida l’entrada d’animals considerats perillosos. Els animals 
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dintre el Club hauran d’estar correctament lligats i identificats, a més de tenir les 
vacunacions pertinents i no podran circular per les instal·lacions si no es amb 
aquesta condició. No es podran portar animals a les zones expressament 
prohibides com zones de restauració o zona de piscina. Si l’actitud dels animals es 
notòriament molesta o perillosa per a socis i usuaris es convidarà al seu propietari 
a fer-lo fora de les instal·lacions del Club.  
g) Complir la prohibició de fumar en les zones definides del Club sense excepció, 
durant tots els dies de l’any, les 24 hores al dia. 
3.3. Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta determinarà la immediata 
amonestació verbal del soci o usuari infractor per part dels empleats. Si l’infractor 
persisteix en la seva actitud se’l convidarà a abandonar les instal·lacions i es 
procedirà a la immediata obertura d’expedient sancionador segons el procediment 
establert en aquest Reglament. 
Aquestes mesures s’entenen sens perjudici de les possibles accions legals que 
puguin prendre tant els socis com els usuaris afectats per la conducta de 
l'infractor, així com la pròpia Junta Directiva en els termes assenyalats en la Llei de 
l’Esport, als Estatuts del Club i en aquest Reglament. 
 
CAPÍTOL QUART 
NORMES D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS 
 
I. Disposicions Generals. 
4.1. Els socis i usuaris tenen la obligació d’utilitzar les instal·lacions que l’entitat 
posa a la seva disposició (gimnàs, pista de jocs, parc infantil, etc.) amb cura i 
respecte, seguint les normes que per al seu ús s’estableixen als Estatuts i en aquest 
Reglament, i estant obligats a complir amb les normes de funcionament d'aparells i 
instal·lacions, així com a obeir les prescripcions que facin els empleats i 
responsables del Club. El Club no es farà responsable dels possibles danys en cas 
d'accident per incompliment d'aquestes normes i recomanacions.   
4.2. En tot cas, l’ús i gaudiment de les instal·lacions quedarà sotmès als horaris que 
fixi el Club en cada moment. 
 
II. Normes d’ús de la piscina. 
4.3. Abans d’entrar a la piscina, tot banyista haurà de dutxar-se a les dutxes que, a 
tal efecte, es troben al recinte de les piscines. 
4.4. Al recinte de les piscines s’haurà de circular en vestit de bany. Queda prohibit 
banyar-se amb roba interior, sigui peça única o per dins de la roba de bany. Es 
podrà fer ús de qualsevol roba de bany, independentment de la llargada o disseny. 
Fora de les piscines, s’haurà de circular amb la roba adient per a l’activitat que es  
pretengui realitzar. 
Queda expressament prohibit accedir a vestíbuls, despatxos i zona del bar 
restaurant únicament en vestit de bany i/o descalç, essent obligatori l’ús de calçat i 
roba de la part superior del cos per accedir-hi. 
4.5. Es limita l’ús a les piscines i recintes adjacents de pilotes, suros, matalassos 
inflables, etc., a només les proporcionades pel Club, excepte autorització expressa 
del socorrista. També es limita l’ús d’aparells de música a les activitats lúdiques i 
esportives autoritzades per la Junta. 
4.6. No està permès entrar a les piscines amb ampolles, vasos o altres objectes de 
vidre susceptibles de trencar-se, ni tirar a terra o a l’aigua deixalles o restes de 



5 
 

menjar, envasos o embolcalls, que a tal efecte hauran de ser dipositats a les 
papereres i cubells de deixalles instal·lats per a aquesta finalitat.  
4.7. Només els socis tenen dret a utilitzar la piscina de l’Entitat, a més dels 
acompanyants dels socis prèviament autoritzats i degudament acreditats pel Club. 
També, fora dels horaris i dies de màxima afluència, la Junta Directiva podrà 
autoritzar entrenaments, cursets, i altres activitats programades, sempre que 
s’avisi amb anterioritat i no perjudiqui als socis del Club. 
4.8. En els trams horaris definits en que estigui oberta la piscina serà obligatòria la 
presència de socorrista, amb la qualificació necessària d’acord amb la legalitat 
vigent. En cas d’absència de socorrista, la piscina restarà tancada al públic.  
 
III. Navegació i zona del Pantà 
4.9. Per la navegació a motor pel Pantà es indispensable disposar de les titulacions 
i permisos pertinents: permís de l´Agència Catalana de l´Aigua, assegurança de 
l’embarcació, PER o document similar per a la conducció d’embarcacions a motor i 
documentació oficial relativa a l’embarcació. A més, s’exigirà Certificat de neteja i 
desinfecció expedit per ACA a tota embarcació forània procedent de les conques 
interiors de Catalunya. Aquest certificat es lliurarà una vegada netejada 
l’embarcació per hidronetejadora a les instal·lacions del Club.  
4.10. Les embarcacions circularan pel pantà d’una manera prudent, definint 
trajectòries coherents, a una distància prudencial de les altres embarcacions i 
respectant els drets de prioritats establerts en la Normativa de navegació. Es 
tindrà especial cura en evitar la provocació d’onades que puguin interferir en  
la trajectòria d’esquiadors o de malmetre els pontons. Durant els cursets 
d’aprenentatge, utilització del eslàlom o també en competicions esportives, es 
delimitaran zones d’exclusió per les altres embarcacions.  
4.11. La navegació pel Pantà estarà restringida a les zones delimitades per l’ACA. 
La cota mínima per la navegació a motor queda fixada en 409,5 msnm  
4.12. L’aproximació d’embarcacions al pontó es limitarà a una velocitat màxima de 
3 nusos. 
4.13. L’accés al pontó queda restringit exclusivament als usuaris i propietaris  
d’embarcacions.  
4.14. Cada secció del pontó compresa entre dues plataformes té capacitat per a 
dues embarcacions. Caldrà amarrar-les de manera pertinent per evitar perjudici 
dels altres usuaris i anar equipades amb les corresponents proteccions per 
amortiguar l´impacte amb el pontó o embarcacions veïnes. 
4.15 Està totalment prohibida la navegació nocturna a motor (Normativa ACA). 
 
IV. Espais comuns 
4.16 Es respectaran els horaris d’activitat establerts pel club a principi de 
temporada. Fora d’aquests horaris, queden prohibides les activitats que generin 
sorolls i puguin perjudicar a la resta de socis.  
4.17. La velocitat màxima de circulació de vehicles pel recinte del Club es de 
20km/h. 
4.18. Els usuaris aparcaran els seus vehicles a costat de la rampa d’embarcacions, 
tret que per nivell o cota d’aigua estigui tancat. En aquest cas hauran de deixar els 
vehicles fora del recinte del Club en les zones habilitades. En qualsevol cas esta 
prohibit l’aparcament a les zones d’accés del club o a les rampes. Queda 
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expressament prohibit l’aparcament de vehicles o embarcacions davant dels 
hangars a excepció dels seus propietaris.  
4.19 Qualsevol vehicle que incompleixi la normativa pot ser retirat pels serveis del 
Club, i el seu propietari sancionat. 
4.20. Pel què fa als elements, objectes, andròmines o deixalla que hagi quedat 
disposat de forma no autoritzada als espais comuns, el Club es reserva el dret de 
retirar-los. 
4.21. No es podrà portar a terme cap actuació que suposi risc d’incendi, 
especialment l’encesa de barbacoes durant el període estival o l’encesa de fogueres 
per la revetlla de Sant Joan, si no tenen la preceptiva autorització per part de les 
autoritats corresponents. 
 
V. Hangars 
4.22. Existeix un Reglament d’hangars específic i a disposició dels socis a la web del 
Club que regula tots els aspectes relacionats amb els hangars. 
4.23. Els hangars son propietat del Club Nàutic. Si bé el Club tindrà contractada una 
assegurança de responsabilitat civil pel continent dels hangars (estructural), per la 
reclamació de qualsevol desperfecte del contingut ocasionat com a conseqüència 
de causes imprevistes l’haurà de tramitar el titular per altres vies. Si el soci te 
contractada una assegurança pròpia comunicarà el sinistre a la Secretaria, la qual 
facilitarà les dades que siguin necessàries a la seva Compañía asseguradora. 
4.24. Els hangars son estructures que tenen com a finalitat el magatzem i suport a 
les activitats esportives, recreatives, lúdiques i de lleure pròpies del Club Nàutic. 
4.25. En el cas de danys estructurals al hangar provocats per manipulació, obres no 
autoritzades, utilització per altres finalitats que no siguin les pròpies o negligència 
del titular, el Club no es farà responsable dels mencionats danys i podrà obligar al 
titular a la seva reparació immediata i al seu càrrec si el fet es causa de perjudici al 
Club o a d’altres socis. 
4.26. Està prohibit guardar material inflamable als hangars fora de les següents 
consideracions particulars: 
  a) Dipòsits de benzina per al funcionament de les embarcacions: poden ser 
guardats als hangars però es recomana siguin metàl·lics o de plàstic homologats i 
amb tancaments de seguretat. No es podran deixar plens al pontó ni als espais 
públics del club més que per els moments d’aprovisionament de les embarcacions, 
havent de ser guardats immediatament si no es així.  
  b) Queda totalment prohibida la tinença de bombones de gas  
4.27. Tots els hangars hauran de tenir una instal·lació elèctrica homologada i amb 
el seu respectiu comptador de llum. 
4.28. Ni la condició de soci, ni el ser titular d’un hangar dóna dret a rebre servei  
de reparació, neteja o pintura per part del Club. 
4.29. Queden prohibides les modificacions estructurals als hangars a partir de 
febrer de 2020. En cas de precisar alguna modificació d’aquest tipus es comunicarà 
obligatòriament a la Junta Directiva que valorarà el cas prèvia presentació d’un 
projecte certificat i validat per una empresa o proveïdor autoritzat. 
4.30. En el cas de no comunicar al Club la realització de modificacions estructurals 
a un hangar, el Club te la potestat de paralitzar-les immediatament i aplicarà la 
sanció corresponent, a més d’obligar a la seva restitució original. 



7 
 

4.31. No s’autoritzaran en cap cas modificacions estructurals als hangars durant la 
temporada d’estiu, que compren des del 24 de juny ( S. Joan) fins el 11 de setembre 
(Diada), ambdós inclosos. 
4.32. El titular d’un hangar haurà de mantenir-lo en correctes condicions de 
seguretat i complir las disposicions d’aquest Reglament de règim intern en quant a  
emmagatzemament de productes potencialment perillosos. 
4.33. Queda terminantment prohibida qualsevol actuació o col·locació 
d’elements fixes o estructurals a la façana o al voltant del recinte del propi hangar.  
Serà motiu d’expedient i sanció econòmica, estant l’arrendatari obligat a 
restituir l’aspecte original de la façana o recinte exterior i abonar el seu cost. 
4.34. Quan en un hangar tancat es detectin fugues d’aigua cap al exterior, 
sorolls no habituals d’aparells, males olors, llums encesos, o qualsevol altre motiu  
que es pugui considerar com anormal, de perill o de perjudici pel Club, s’intentarà  
avisar al titular de l’anomalia per tal pugui corregir-la. 
4.35. En el cas de no trobar al titular i l’incident pugui representar un perjudici  
econòmic important o un perill pel Club i les persones, el Club tindrà la potestat 
d’obrir aquell hangar per tal d’arreglar la possible anomalia. Es comunicarà al 
titular l’acció efectuada pel Club via telefònica o per correu electrònic, urgint al 
titular a que es posi en contacte amb el Club lo més aviat possible. 
4.36. Tots els socis tenen la obligació de conèixer el Reglament de Règim Intern i 
els Estatuts de l’Entitat. El seu desconeixement no els eximeix del compliment de 
les Normes i estaran sotmesos al mateix règim d’expedients i de sancions que 
qualsevol altre soci en cas del seu incompliment. 
 
CAPÍTOL CINQUÈ 
RÈGIM DISCIPLINARI 
Procediment sancionador. 
5.1. Els membres de la Junta Directiva s’encarregaran d’instruir i resoldre el 
procediment de sanció de socis i usuaris que, presumptament, hagin comès alguna 
de les faltes tipificades a la Llei de l’Esport, els Estatuts, o d’aquest Reglament. En el 
cas que un soci incorri en una possible falta, qualsevol interessat i/o perjudicat ho 
ha de comunicar a la Junta Directiva per escrit detallant el fet concret, el dia, lloc i 
l'autor. La Junta directiva incoarà l'expedient disciplinari corresponent d'acord 
amb la normativa prevista en els articles següents. 
Tipificació de faltes i sancions. 
5.2. Tot incompliment de les normes establertes en aquest Reglament es 
considerarà una Falta, que es graduarà com a Lleu, Greu o Molt Greu segons les 
disposicions d’aquest capítol. 
5.3. De conformitat amb el dret d’administració inherent a tota entitat privada i a la 
reserva del dret d’admissió que ens dóna la concessió administrativa, podrà 
prohibir-se l’entrada a tot aquell usuari que hagi causat anteriorment incidents a 
les instal·lacions, pel temps que discrecionalment s’estableixi pels responsables de 
l’Entitat, sense necessitat que aquesta decisió s’hagi de sotmetre al procediment 
disciplinari establert en aquest capítol. 
5.4. Es consideraran faltes lleus: 
a) La no adopció de les degudes normes d’higiene i seguretat.  
b) La reiterada negativa del soci o usuari a vestir-se adequadament per a l’activitat 
que hagi de realitzar. 
c) La conducta molesta envers altres socis o usuaris. 
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d) La manca de respecte envers altres socis o usuaris. 
e) L’ incompliment o desobediència de les normes contingudes en aquest 
Reglament, sempre que les esmentades transgressions no revesteixin 
transcendència o no comportin perjudicis a l’Entitat, els seus empleats, socis o 
usuaris. 
f) No usar la indumentària adequada en les zones descrites anteriorment. 
5.5. En el cas de faltes qualificades lleus s'imposarà alguna de les sancions 
següents: 
a) Amonestació per escrit. 
b) Suspensió temporal de la condició de soci per un termini de quinze dies. 
c) Suspensió temporal de la condició de membre de qualsevol equip o grup de 
competició del Club 
5.6. Es consideraran faltes greus: 
a) La comissió de dues faltes lleus en un període de 3 mesos. 
b) La negativa a exhibir la credencial de soci o usuari. 
c) L’ incompliment de la sanció imposada per haver comès una falta lleu. 
d) L’ incompliment o desobediència de les normes contingudes en aquest 
Reglament, quan les esmentades normes revesteixin transcendència o causin 
perjudici a l’Entitat, els seus empleats, socis o usuaris. 
e) No satisfer durant sis mesos vençuts les quotes meritades per qualsevol servei 
prestat pel Club 
5.7. En el cas de faltes qualificades greus s'imposarà alguna de les sancions 
següents: 
a) Suspensió temporal de la condició de soci per més de quinze dies fins a sis 
mesos. 
b) Suspensió temporal de la condició de membre de qualsevol equip o grup de 
competició del Club per més de quinze dies i fins a sis mesos. 
5.8. Es consideraran faltes molt greus: 
a) Haver comès en un període de dos anys dues faltes greus. 
b) Les agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de paraula a 
qualsevol responsable, treballador, soci, usuari o membre de la Junta Directiva del 
Club. 
c) L’ incompliment de la sanció imposada per la comissió d’una falta greu. 
d) No satisfer durant sis mesos vençuts les quotes meritades per qualsevol servei 
prestat pel Club després d'haver-li estat reclamades i haver-li atorgat un termini 
per fer-les efectives. 
5.9. En el cas de faltes qualificades molt greus s'imposarà la sanció de pèrdua de la 
condició de soci i conseqüent expulsió, juntament amb la pèrdua dels drets sobre 
l’arrendament d’hangar si fós el cas de ser-ne un titular, estant obligat el soci 
sancionat a la retirada de tots els objectes del seu interior en un plaç igual o 
inferior als trenta dies comptats des de l’imposició de la sanció. La no retirada en el 
plaç contemplat comportarà la apertura i buidament del hangar per part dels 
serveis del Club, que no es farà responsable de pèrdues o desperfectes ocasionats 
durant el buidament i a més, podrà reclamar a la persona sancionada el cost del 
buidament. 
5.10. La imposició de les sancions s'ha de fixar d'acord amb els elements següents: 
intencionalitat, pertorbació de les activitats i/o economia del Club, reincidència, 
grau de participació en la comissió o omissió, danys produïts al Club i 
transcendència a terceres persones no socis o coses públiques.  
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5.11. El procediment disciplinari s'inspira en les següents garanties: 
a) D'audiència a l'interessat. 
b) D'expedient contradictori. 
c) Possibilitat d'impugnar la resolució que es dicti.  
 
5.12. El procediment disciplinari serà el següent: 
1.- Dintre del termini d'un mes a la recepció de la corresponent denúncia, la Junta 
Directiva nomenarà un instructor. 
2.- L'instructor donarà trasllat al denunciat dels fets que se l'imputen per tal que 
en el termini de vuit dies presenti plec de descàrrec i aporti les proves 
documentals que consideri pertinents per acreditar les seves al·legacions, les quals 
seran a càrrec seu si meriten despeses. 
3.- En el cas que ho demani el denunciat o ho consideri oportú l'instructor, dintre 
del termini de quinze dies es portaran a terme les proves no documentals que es 
considerin procedents per acreditar els fets ocorreguts. 
4.- Finalitzat aquest període i dintre del termini d'un mes, l'instructor proposarà la 
sanció a imposar i la Junta Directiva prendrà l'acord pertinent que s'haurà de 
notificar preceptivament al denunciat. 
5.- Contra l'acord de la Junta Directiva, el sancionat podrà interposar recurs de 
reposició davant de la mateixa Junta dintre del termini de quinze dies des de la 
seva notificació. 
 
Disposició Final: 
5.12. Les normes contingudes en el present Reglament de règim intern podran 
ésser modificades per la Junta Directiva de l’Entitat amb la finalitat d’adequar-les a 
normes superiors així com a la realitat social del moment. 
 
Aprovat per la Junta Directiva:  Gener 2020 

 

Vist-i-plau, 

El Secretari                                                                          El President 

 

                                                                         

Gregori Vizcaino Vallbona                                              Josep Antoni Soler Rius 

DNI  33937184W                                                             DNI 77281633T 


