CLUB NATACIÓ BANYOLES
REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN
I RÈGIM DISCIPLINARI
TÍTOL PRELIMINAR
Aquest reglament pretén ser l’instrument que reculli les normes més essencials de funcionament
d’una estructura tan complexa com és el Club Natació Banyoles.
Tots i cada un del socis contribueixen a donar cos i forma a l’entitat, li proporcionen els recursos
humans i materials per desenvolupar-se, esportivament i socialment, i interactuen i conviuen dins
i fora de les instal·lacions.
Aquesta convivència fa que s’hagin de regular unes normes de conducta essencials que la facin
possible. Per la seva obvietat es compleixen, però cal posar-les en coneixement de tothom. Al
mateix temps, és necessari informar de les conseqüències que pot tenir el trencament d’aquestes
normes de convivència, i de les actuacions disciplinàries que es poden emprendre.
Així doncs, en els articles que segueixen a continuació, es detallen els drets, els deures i les
obligacions dels socis i usuaris envers l’entitat, es determinen les normes d’ús de les
instal·lacions i del material de les seccions, i s’estableix el règim disciplinari que s’ha d’aplicar als
socis i usuaris del Club Natació Banyoles
D’altra banda, aquest reglament pretén ordenar, amb principis essencials, el funcionament dels
diferents òrgans de representació de les seccions i consells consultius que no s’especifiquen en
els Estatuts.

TÍTOL I. REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN
CAPÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS
Article 1.
La finalitat del reglament de règim intern és regular els drets i les obligacions de totes les
persones que es puguin trobar dins les instal·lacions del Club Natació Banyoles, o fora d’elles en
representació de l’entitat, d’acord amb els Estatuts vigents del Club i a les normes de caràcter
superior que regulin les activitats esportives i no esportives.
Article 2.
Les llacunes o ambigüitats d’interpretació que es puguin produir, han de ser solucionades per la
Junta Directiva, mitjançant acords de Junta.
Article 3.
La condició de soci, així com la d’usuari, implica l’acceptació i el compliment d’aquest Reglament.
El seu desconeixement per socis i usuaris no els eximirà del compliment.
Article 4. Soci
Té la condició de soci aquella persona que compleixi les condicions que estableixen els Estatuts
del Club.
El soci té dret a usar totes les instal·lacions del Club. La Junta Directiva ha d’establir una sèrie
d’horaris d’ús de les instal·lacions, per tal de fer compatible aquest ús amb la celebració de les
diferents activitats que s’hi desenvolupin.
El soci té dret a la reserva de les pistes i sales que ho permetin, satisfent en el moment les tarifes
establertes.
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Article 5. Usuari
Té condició d’usuari aquella persona que, sense ser sòcia del Club, accedeixi a les seves
instal·lacions en les condicions que estableixi aquest Reglament.
Article 6. Esportista
Té la condició d’esportista el soci del Club que estigui practicant de manera activa i federada
algun dels esports de les diferents seccions.
Article 7. Entrenadors i tècnics.
Té la condició d’entrenador o tècnic aquella persona que, amb contracte laboral específic per
aquesta condició, desenvolupi les accions pròpies dins les seccions esportives del Club, i
imparteixi formació i coneixements tècnics i esportius tant a socis com a usuaris.
Article 8. Treballadors
Té la condició de treballador del Club aquella persona que mantingui una relació laboral amb el
Club dins les seves instal·lacions.

CAPÍTOL II. NORMES DE CONDUCTA I D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
NORMES GENERALS DE CONDUCTA
Article 9.
Els socis, usuaris, entrenadors, tècnics, esportistes i treballadors estan obligats a:
1 – Respectar curosament les instal·lacions que el Club posa a la seva disposició, i mantenir les
normes de neteja i higiene elementals.
2 – Informar els empleats de les deficiències de les instal·lacions que es detectin a causa del seu
ús o que hagin estat provocades. En aquest cas, n’és responsable personalment el soci o usuari
que provoqui els desperfectes o, en el cas de menors d’edat o incapacitats, el que disposi el Codi
civil.
3 – Tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta de socis i usuaris, empleats i
tècnics del Club.
4 – Anar correctament vestit d’acord amb l’activitat que es pretén fer en els instal·lacions
corresponents.
5 – No destorbar el benestar dels socis i usuaris, per la qual cosa no es pot utilitzar, de manera
particular, aparells de música susceptibles de molestar altres usuaris; cridar; jugar amb objectes,
com pilotes, fora dels recintes habilitats especialment per aquest fi i fer activitats anàlogues que
destorbin la llibertat dels usuaris.
6 – No entrar amb animals ni mitjans de locomoció a les instal·lacions, llevat d’autorització
expressa de la direcció del Club.
7 – No entrar a les instal·lacions del Club en estat ebri o sota l’efecte de drogues tòxiques.
8 – No fumar dins el recinte esportiu del Club Natació Banyoles.
9 – No agafar imatges d’altres usuaris de les instal·lacions sense el seu consentiment exprés.
Article 10.
Els socis que competeixen dins l’àmbit d’una secció esportiva tenen l’obligació de respectar el
reglament intern de la secció, així com les ordres dels seus tècnics, entrenadors i directius.
Article 11. Amonestacions
Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta, i de les que segueixen, determina la
immediata amonestació verbal del soci o usuari infractor per part dels empleats del Club.
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Si l’infractor persisteix en la seva actitud se’l convidarà a abandonar les instal·lacions. Per aquest
motiu es procedirà a informar d’aquesta actitud la Junta Directiva, que ha de valorar l’obertura
d’un expedient sancionador, segons el procediment establert en aquest Reglament.

NORMES D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
Article 12. Vestidors
1. Per motius higiènics i de seguretat no es permeten pràctiques que afectin la salubritat
(afaitar-se, depilar-se, tenyir-se, fer-se la pedicura,...).
2. És aconsellable l’ús de calçat de bany a les dutxes.
3. Es prohibeix fumar i menjar dins els vestidors.
4. Es prega no malbaratar l’aigua, ja que és un bé comú.
5. No es permet escórrer el banyador al terra del vestidor: cal utilitzar les piques o les
dutxes.
6. Es permet l’entrada de nens o nenes fins a 5 anys als vestidors acompanyats d’un
familiar o responsable.
7. En els vestidors familiars, només per ús de mainada, es permet l’entrada de nens i nenes
fins als 7 anys, sempre acompanyats per un adult.
8. El Club no es fa responsable de cap dels objectes que es deixin dins els vestidors.
Article 13. Armariets
1. Els armariets que es tanquen amb una moneda, cal deixar-los lliures una vegada
finalitzada l’activitat i tractar-los amb molta cura. En cas de tenir problemes amb el pany
cal avisar el personal del Club.
2. Les claus dels armariets de moneda són d’ús màxim diari. En cas de pèrdua de la clau
se n’ha d’abonar l’import del cost.
3. El Club no es fa responsable de cap dels objectes que es deixin dipositats als armariets.
Article 14. Piscines coberta i descoberta
1. No es permet l’entrada amb calçat ni roba de carrer a la piscina coberta.
2. És obligatori dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
3. És obligatori l’ús de casquet de bany a la piscina coberta.
4. Es recomana l’ús d’ulleres de natació.
5. No es permet ni menjar ni fumar al recinte de la piscina.
6. És aconsellable circular per les vores de les piscines amb calçat de bany i sense córrer
ni donar empentes.
7. En cas de no sentir-se segur dins l’aigua, cal avisar el socorrista.
8. En els carrers per als socis cal nedar sempre per la dreta.
9. A les piscines, hi ha material d’aprenentatge per a la natació a la disposició del soci.
S’han de demanar als socorristes i deixar-los al seu lloc.
10. S’han de respectar els espais destinats a les diferents activitats (socis, cursets,
competició...)
11. Cal respectar els horaris d’utilització de les piscines.
12. Els usuaris que amb les seves actuacions provoquin o alterin la convivència, o que no
respectin la normativa, poden ser expulsats de la instal·lació.
13. Queda totalment prohibida la utilització d’ampolles o objectes de vidre de cap tipus.
14. No és permès utilitzar dins de les piscines material extern de gran volum, com pilotes,
inflables, altres...
15. Es tancarà l’accés a la piscina quan el nombre d’usuaris arribi a l’aforament màxim.
16. Les deixalles que es puguin generar s’han de dipositar en els contenidors corresponents.
Article 15. Saunes i zona d’aigües
1. És obligatori dutxar-se amb sabó i eixugar-se bé abans d’entrar a la sauna.
2. És obligatori l’ús del banyador i/o de la tovallola per seure als bancs de la sauna.
3. Cal respectar l’aforament màxim que s’indiqui.
4. Per motius higiènics i de seguretat no es permeten pràctiques que afectin la salubritat
(depilar-se, afaitar-se, tenyir-se, fer-se la pedicura...), així com trepitjar les fustes amb les
xancletes.
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5. No es poden utilitzar els bancs de la sauna com a vestidors. El seu ús és exclusiu per al
descans necessari entre les sessions de sauna.
6. En la sauna mixta, no es pot fer ús de les dutxes sense el banyador posat ni utilitzar
l’espai com a vestidor.
Article 16. Gimnàs
1. Per utilitzar les sales s’ha de portar roba esportiva (malles, samarreta, pantalons curts,
xandall...) i calçat esportiu (sabatilles d’ús exclusiu per a la sala, amb sola llisa i que no
deixi marca al terra).
2. És obligatori utilitzar una tovallola per a preservar els aparells i les màrfegues de la suor,
per tal de mantenir-les netes.
3. S’ha de fer bon ús dels aparells i de les peses, en cas de dubte, cal adreçar-se al monitor.
4. Un cop utilitzat el material cal deixar-lo al seu lloc corresponent.
5. S’ha de respectar en tot moment la resta d’usuaris.
6. L’edat mínima per fer ús lliure de la sala serà 16 anys complerts. Els menors hauran
d’anar acompanyats d’un adult. Es recomana estar inscrits en algun servei
d’assessorament.
7. No està permesa l’entrada de grups organitzats de més de 4 persones a sala de fitness.
8. Cal utilitzar el calçat adequat per garantir la seguretat de l’usuari.
9. És necessari respectar els torns d’utilització en els aparells que així estigui indicat.
Article 17. Pistes esportives
1. És necessari reservar prèviament les pistes. Cal consultar a la secretaria del club les
condicions de reserva i pagament.
2. L’import de la llum cal abonar-lo abans de començar a jugar.
3. Els socis del Club tenen el dret de preferència en les reserves de les instal·lacions.
4. Les persones no sòcies poden fer ús d’aquestes instal·lacions, pagant prèviament les
quotes d’accés i lloguer previstes.
5. Cal utilitzar roba esportiva i calçat adequats per a cada activitat.
6. Les begudes no poden ser envasades en vidre. Cal llençar els envasos en els
corresponents contenidors de deixalles selectives.
Article 18. Parc infantil
1. L’ús correcte d’aquests equipaments queda sota la responsabilitat dels pares o
acompanyants dels infants.
2. Cal fer un bon ús dels elements de joc.
3. Aquest espai està destinat a infants de fins a 12 anys.
Article 19. Platges (herba i aigua)
1. Cal respectar els horaris d’utilització.
2. Queda totalment prohibida la utilització d’ampolles o objectes de vidre de cap tipus.
3. S’han de mantenir les zones netes de restes de menjar i begudes. S’han d’utilitzar els
corresponents contenidors de deixalles selectives.
4. No està permès utilitzar material de joc que pugui alterar la convivència amb els altres
socis.
5. No es permet fumar a les platges, a l’igual que a cap lloc dins el recinte esportiu del Club
Natació Banyoles (edifici i exteriors).
Article 20. Altres activitats
1. Cal respectar els horaris de començament dels cursos.
2. Per poder participar als cursos, cal haver fet la inscripció corresponent i efectuat el
pagament.
3. Cal utilitzar roba i calçat adequats per a cada activitat, així com iniciar l’activitat
puntualment i seguir les indicacions del tècnic a fi d’evitar possibles lesions.
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CAPÍTOL III. DE LES SECCIONS ESPORTIVES
SECCIÓ PRIMERA. CONSTITUCIÓ DE LES COMISSIONS ESPORTIVES DE
SECCIÓ
Article 21. Comissions esportives de secció
Amb la finalitat de complir amb el manament estatutari, es creen les comissions esportives de
secció, que han de ser les encarregades d’organitzar i de coordinar les activitats esportives
competitives federades, i d’assistir a la Junta Directiva en els temes relacionats amb els esports
que es practiquen en el Club Natació Banyoles.
Les seccions esportives del Club Natació Banyoles són rem, piragüisme, atletisme i natació.
Cada una d’elles estarà dirigida per la seva Comissió de Secció.
Els estatuts del Club esmenten la possibilitat de crear noves seccions esportives, amb els
requeriments necessaris per a la seva constitució. Perquè es constitueixi una nova secció
esportiva, cal que aquesta sigui promoguda i organitzada per socis del Club, i que desenvolupi
una activitat esportiva i competitiva no inscrita a cap de les federacions a les quals el Club ja està
afiliat. Com a òrgan director de la nova secció, es constituirà la seva comissió esportiva de la
secció.
La designació, la composició, les funcions i les normes d’actuació han de quedar regulades en
l’acord de la Junta Directiva que en disposi la creació.
Article 22. Composició de les comissions esportives
Una comissió esportiva l’han de constituir un equip no inferior a 4 socis i no superior a 12. En tot
cas ha d’estar integrada per un president, un vicepresident —que el substituirà en les seves
funcions en cas d’absència—, un tresorer i un secretari. La resta de càrrecs seran vocalies.
El president és, alhora, el delegat de secció a la Junta Directiva del Club.
Internament es poden constituir grups de treball, segons acordin els integrants de la comissió
esportiva.
Els tècnics i entrenadors no formen part de la comissió de la secció, però han d’assistir, quan
se’ls demani, a les reunions de treball en qualitat de tècnics, per aportar la seva opinió,
coneixement i experiència, i han de col·laborar activament en les activitats que es planifiquin.
El president de cada secció esportiva és elegit pels socis federats amb dret a vot de cada secció,
o, en el cas de menors de 18 anys, pel seu representant legal, també soci. Correspon al president
designar els integrants de la comissió.
Una vegada elegits els membres de la comissió, han de ser confirmats en el càrrec per la Junta
Directiva.
Els representants elegits ho són per un període de 2 anys, i poden ser reelegibles.
Els membres de les seccions esportives poden mantenir reunions periòdiques dins les
instal·lacions del Club Natació Banyoles, reservant convenientment la sala de seccions o la que
s’habiliti.
Article
23.
Funcions
dels
integrants
de
les
comissions
esportives
El president de la comissió és el responsable de la secció i de les seves activitats, i ha de vetllar
pel bon funcionament i el bon comportament dels seus membres. Té la funció de coordinar les
tasques de la secció, distribuir-les i assignar responsabilitats per executar-les.
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El tresorer és el responsable de l’estat de comptes de la secció, i ha de vetllar per ajustar-se als
pressupostos aprovats en l’Assemblea General.
El secretari és el responsable de la redacció de les actes de les sessions de les comissions
esportives, en què ha de fer constar les decisions preses i les consideracions que calguin. Les
actes són públiques i s’han d’arxivar a la secretaria del Club. Així mateix té cura dels tràmits
administratius relacionats amb les fitxes, les proves esportives i les federacions. Per aquestes
tasques compta amb el suport dels tècnics i entrenadors.
Vocalies. La mateixa secció pot designar el nombre de vocals que consideri necessaris per
garantir el bon funcionament de la secció. El nombre de vocals s’ha de mantenir durant tota la
vigència del mandat. Les vocalies les poden ocupar els socis de la secció majors de 18 anys i
els pares de socis d’edats inferiors.
Article 24. Funcions de les comissions esportives
Les comissions esportives han de vetllar pel bon funcionament de la secció: consecució dels
objectius esportius dels atletes, organització dels desplaçaments, estades esportives i
competicions celebrades al Club.
Han de planificar els objectius esportius de la secció a mig i llarg termini.
Anualment, han d’elevar a la Junta Directiva una proposta d’objectius esportius que ha d’incloure
les competicions que es proposa organitzar, les proves en què participaran i els desplaçaments.
Aquesta proposta serà la base per elaborar el pressupost anual d’ingressos i despeses. La
recerca d’ingressos per esponsorització s’ha de fer de manera coordinada amb la direcció del
Club.
Les comissions esportives han de vetllar, també, per la formació esportiva i humana dels
integrants de la secció, assessorant i fent propostes a la Junta Directiva, tant per concedir premis
i distincions com per obrir expedients disciplinaris.
Si la complexitat de la secció així ho requereix, la comissió esportiva pot acollir subcomissions
específiques de les diferents modalitats esportives, que queden totalment supeditades a la
comissió esportiva de la secció.

SECCIÓ SEGONA. ESPORTISTES I ENTRENADORS
Article 25. Els entrenadors
Els entrenadors han de complir les funcions particulars que s’especifiquin en el seu contracte.
Han d’assessorar la comissió esportiva en la planificació dels objectius esportius de la secció i
han d’elaborar plans d’entrenament.
Han de participar en la planificació del creixement de la secció i col·laborar activament en les
campanyes de divulgació esportiva a les escoles.
A més a més, tenen la responsabilitat de mantenir en perfectes condicions d’ús tot el material
específic de l’esport que practiqui la secció, i han de vetllar per la seva conservació i reparar o
fer reparar el material malmès.
L’entrenador ha de mantenir una comunicació estreta amb el president de la comissió esportiva,
amb el qual ha de canalitzar els problemes que puguin sorgir.
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Article 26. Els esportistes
El Club, en l’exercici de la seva funció, ha de vetllar per facilitar la pràctica de l’esport a aquells
socis que decideixin exercitar-lo de manera activa i federada. Per això, ha de donar la millor
formació tècnica i humana possible, facilitant-los entrenadors i mitjans.
L’esportista ha de retornar l’esforç del Club complint amb la seva funció. Això vol dir assistir a
tots els entrenaments, obeir i respectar l’entrenador i els tècnics, respectar els companys, tractar
de manera adequada i responsable el material que el Club li cedeixi, i assistir a les proves
esportives que li indiqui l’entrenador.
Si un esportista no pot assistir, per qualsevol motiu, a un entrenament ho ha de notificar amb la
suficient antelació al seu entrenador.

SECCIÓ TERCERA. ENTRENAMENTS I DESPLAÇAMENTS
Article 27. Els entrenaments
Correspon a l’entrenador de cada secció fixar el pla de preparació física i tècnica dels esportistes,
l’ús de les instal·lacions i el material, així com determinar les concentracions prèvies a les
activitats esportives.
L’entrenador ha de mantenir la disciplina dels esportistes, determinar la preparació que requereix
cadascun d’ells, individualment o en conjunt, i la funció que ha de tenir dins de l’equip, o les
embarcacions amb les quals ha d’entrenar i competir.
Les activitats d’entrenament constitueixen un dret i un deure dels esportistes. L’entrenador ha de
vetllar perquè tots ells rebin la preparació adient.
El pla d’entrenament s’ha de donar a conèixer als esportistes a principi de temporada, i s’ha de
concretar en un nombre d’hores setmanals i en el tipus i la intensitat d’entrenament en funció de
les categories. El pla d’entrenament es pot sotmetre a modificacions.
Els entrenaments que es portin a terme fora de les instal·lacions del Club Natació Banyoles s’han
de fer amb respecte a les normes específiques del lloc on es desenvolupin, sigui a l’exterior, en
zones de protecció de la natura, o en altres instal·lacions esportives.
Article 28. Els desplaçaments
En els desplaçaments, la comissió esportiva de la secció delegarà la representació del Club en
la figura del delegat de secció. Aquesta funció ha de recaure preferiblement en un membre de la
mateixa comissió o en un altre soci, membre de la secció, que es designi.
El delegat de secció té les facultats que, expressament, la comissió esportiva li delegui: les
relatives al bon desenvolupament del programa de desplaçament, als requeriments
administratius de la prova esportiva, com ara tràmits d’inscripció, reunions i recursos, i al
manteniment de la disciplina dels esportistes desplaçats.
Durant els desplaçaments, l’entrenador determina els períodes de descans i lleure i disposa les
sessions d’entrenaments que consideri oportunes.

SECCIÓ QUARTA. UNIFORMITAT
Article 29. A totes les activitats esportives a les quals s’assisteixi en representació del Club, cal
anar-hi amb total uniformitat, utilitzant la indumentària oficial del Club Natació Banyoles, de forma
que es reconegui els membres del Club per la seva vestimenta.
En cap cas s’hi pot anar amb roba o material no autoritzat pel Club o que faci al·lusions a altres
entitats o patrocinadors diferents dels assenyalats pel Club.
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CAPÍTOL IV. ÚS DE LA BANDERA I DISTINTIUS DEL CLUB
Article 30. Com a distintius del Club Natació Banyoles s’utilitzen la bandera, l’escut del Club i
l’himne oficial.
Aquests distintius s’han de lluir en actes i proves esportives organitzades pel Club Natació
Banyoles, i es poden exhibir en proves en què participin esportistes del Club.

TÍTOL II. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 31. DISPOSICIONS GENERALS
Les normes de comportament bàsiques que s’espera que compleixin tant els socis com
esportistes, empleats o visitants passen pel respecte al drets de les altres persones que conviuen
dintre del Club, així com el màxim respecte envers les instal·lacions.
Com que la redacció exhaustiva del comportament que es considera adequat de tota persona
sotmesa a aquest reglament seria inacabable, és més coherent relacionar únicament els
aspectes no permesos, o infraccions, qualificant-los, segons la seva gravetat, en tres tipus: molt
greus, greus i lleus.
Les infraccions de la conducta esportiva són les accions o les omissions contràries al que
disposen les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportives, siguin o no
comeses durant el transcurs d’un partit, d’una prova o d’una competició de tipus federatiu.
Aquestes infraccions s’estableixen en disposicions contingudes a la Llei de l’esport, i es detallen
en els reglaments específics de les federacions. Les infraccions de la conducta esportiva es
classifiquen en molt greus, greus i lleus.
El règim disciplinari regulat en aquest Reglament s’entén sense perjudici de la responsabilitat
civil, penal o administrativa en la qual puguin incórrer totes aquelles persones que estiguin
subjectes a la disciplina del club.

CAPÍTOL PRIMER. ÒRGANS DISCIPLINARIS
Article 32. La Junta Directiva crea la Comissió Disciplinària de Règim Intern en aplicació de les
normes estatutàries del Club Natació Banyoles.
La Comissió estarà integrada pel vicepresident, el secretari i un vocal de la Junta Directiva.
La Comissió Disciplinària incoa l’expedient i en proposa la resolució a la Junta Directiva, que el
valorarà i el resoldrà en un ple de Junta.
La Comissió es reunirà per instruir l’expedient.
Els empleats del Club estan obligats a informar a la Junta Directiva de les infraccions de les
normes de conducta associativa de les quals tinguin coneixement.
Article 33. La potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari correspon a la Junta Directiva
pel que fa als seus socis, esportistes, tècnics i directius.
En el cas de faltes comeses per esportistes de les seccions del Club, les comissions esportives
n’han d’informar a la Junta Directiva, que traslladarà la causa a la Comissió Disciplinària, per a
que incoï, si n’és competent, l’expedient que correspongui.
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CAPÍTOL SEGON. INFRACCIONS I RÈGIM DISCIPLINARI
D'acord amb la normativa del Decret de regulació i reglamentació dels clubs i associacions
esportius 145/91, i la Llei de l’esport 1/2000, de 31 de juliol, seguidament s’exposen les
infraccions, sancions, procediments i recursos adaptats a la nostra activitat.
Article 34. INFRACCIONS
És una infracció de les normes de conducta associativa o esportiva l'acció o omissió que comporti
la infracció del reglament o dels estatuts del Club, o de la Llei de l'esport (Decret legislatiu 1/2000)
i de les disposicions que la desenvolupen. Les infraccions a les normes de conducta associativa
i esportiva seran de tres tipus: MOLT GREUS, GREUS i LLEUS.
Article 35. Són infraccions MOLT GREUS:
a) Les agressions físiques a socis, empleats o visitants dins el Club.
b) Les agressions psíquiques (insults, amenaces, coaccions...) a socis, empleats o visitants que
siguin al Club.
c) La desobediència als empleats, quan això pugui afectar la seguretat de les persones.
d) La introducció d’objectes perillosos (com ganivets, armes, explosius i d'altres) al Club.
e) La introducció de productes il·legals, drogues tòxiques, o consumir-los dins del Club, així com
actuar, dins les instal·lacions, sota els efectes d’aquestes substàncies o en estat d’embriaguesa.
f) La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que impliquin incitació
a la violència en instal·lacions o en altres llocs on se celebrin competicions o actes esportius.
g) El mal ús de les instal·lacions, el resultat del qual sigui el trencament o deteriorament d'alguna
part o de material o l’embrutiment de la instal·lació o d'una part.
h) Qualsevol robatori, furt o intent fet dins el Club.
i) L’accés a l’edifici del Club, sense autorització, estant les instal·lacions tancades.
j) L’exposició pública i notòria, sigui de manera escrita o verbal, de falsedats que originin el
desprestigi del Club o dels seus associats.
k) La falta de pagament de qualsevol de les quotes socials establertes.
l) Les actuacions individuals o col·lectives que perjudiquin el Club.
ll) La reincidència en la comissió de faltes greus.
m) Les infraccions de conducta esportiva qualificades com a molt greus per la Llei de l’esport.
n) El trencament de sancions imposades per faltes greus.
Article 36. Són infraccions GREUS:
a) La desobediència de les indicacions dels empleats del club.
b) La negativa a ser identificat per qualsevol empleat del club quan sigui requerit.
c) Deixar el carnet de soci del Club a una altra persona.
d) Facilitar l’entrada al Club d’una persona no sòcia sense autorització.
e) Introduir-se, a consciència, en dependències del Club destinades al sexe contrari.
f) L’accés al recinte del Club, sense autorització, estant les instal·lacions tancades, o l’accés per
llocs no habilitats.
g) Banyar-se nu a les piscines o a la zona de banys de l’estany.
h) Intentar agredir físicament qualsevol soci, empleat o visitant del Club.
i) Entorpir a propòsit celebracions d'actes esportius o socials organitzats pel Club.
j) Fer fotografies, gravacions o filmacions de les instal·lacions, a l'interior, sense permís oportú, i
amb finalitats lucratives.
k) Fer ús d'un servei o activitat de pagament específic i no abonar-lo.
l) Reincidir en la comissió de faltes lleus.
ll) Cometre infraccions de conducta esportiva qualificades com a greus per la Llei de l’esport.
m) Trencar les sancions imposades per faltes lleus.
Article 37. Són infraccions LLEUS:
a) No respectar les normes indicades que regeixen a cada àrea.
b) No mantenir les condicions de neteja.
c) No comunicar la pèrdua del carnet de soci.
d) Fumar, menjar o beure en zones en les quals estigui prohibit.
e) No utilitzar el tipus de calçat adient per a cada àrea.
f) Cometre infraccions de conducta esportiva qualificades com a lleus per la Llei de l’esport.
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CAPÍTOL TERCER. SANCIONS
Article 38. Corresponen a les infraccions MOLT GREUS:
a) La suspensió dels drets d'associat per un període a partir d'un any; es pot arribar a
la suspensió definitiva.
b) El pagament dels desperfectes si n'hi hagués.
c) Les sancions determinades per la Llei de l’esport per a infraccions molt greus.
Article 39. Corresponen a les infraccions GREUS:
a) La suspensió dels drets d'associat per un període comprès entre un mes i un any.
b) El pagament dels desperfectes si n’hi hagués.
c) Les sancions determinades per la Llei de l’esport per a infraccions greus.
Article 40. Corresponen a les infraccions LLEUS:
a) L’amonestació verbal o per escrit amb la possible pèrdua dels drets d'associat per
un període comprès entre un dia i un mes.
b) El pagament dels desperfectes si n'hi hagués.
c) Les sancions determinades per la Llei de l’esport per a infraccions lleus.

CAPÍTOL QUART. PROCEDIMENT I RECURSOS
Article 41. PROCEDIMENT
Davant d'una infracció de la conducta associativa, segons els Estatuts o Règim Disciplinari,
l'actuació de la persona que el presenciï o en tingui coneixement és la següent:
1. Ha de lliurar el comunicat d'infracció a l'òrgan disciplinari corresponent, que és la Junta
Directiva, que pot arxivar-lo o obrir un expedient disciplinari. Fins a la decisió de la sanció, el
soci pot fer ús de les instal·lacions.
2. Iniciat el procediment, es formula el plec de càrrecs que s'ha de comunicar a l'interessat, amb
la finalitat que aquest pugui efectuar, per escrit, les al·legacions i proposar els mitjans de
prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Té un termini de deu dies, a partir de
la data en què s'envia el plec de càrrecs, per fer-hi les al·legacions.
3. Una vegada fet el tràmit anterior, l'òrgan disciplinari corresponent, en un termini màxim de
vint dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.
Davant d'una infracció de la conducta esportiva, segons els Estatuts o Règim Disciplinari, la
persona que el presenciï o en tingui coneixement n’ha d’informar a la comissió esportiva de la
secció, que, mitjançant el seu president, ho ha de comunicar a la Junta Directiva.
La Junta Directiva ha de traslladar el comunicat a la Comissió Disciplinària, la qual actuarà
seguint les disposicions detallades a la Llei de l’esport (art. 108 i següents).

Article 42. RECURSOS
El règim de recursos és el que estableix el Reglament del règim i funcionament intern dels clubs
i les associacions esportius aprovat pel Decret 145/1991, del 17 de juny, i el Decret legislatiu
1/2000, de 31 de juliol.
La interposició dels recursos contra els acords adoptats en primera instància pels òrgans
disciplinaris competents, no suspèn la seva execució, llevat que, a judici de l'òrgan d’apel·lació,
amb sol·licitud prèvia raonada de l'interessat, concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
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