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TÍTOL I
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
CAPÍTOL I
OBJECTIUS I APLICACIÓ DEL REGLAMENT
Art. 1:
a) Amb caràcter complementari dels Estatus Socials del Reial Club Nàutic de
Tarragona, el present Reglament pretén regular les normes del seu
funcionament intern això com les relacions entre els socis del Club.
b) Les normes del present Reglament són d’aplicació i d’obligat compliment per a
tots els socis del Club i el seu incompliment es tipifica en el Títol II d’aquest
Reglament.
c) Qualsevol modificació o afegiment al present Reglament serà acordat per la
Junta Directiva.
d) Es d’obligació de tot soci el coneixement i compliment del present Reglament.
e) En Secretaria i Recepció es disposarà del corresponent exemplar per a
consulta, per part de qualsevol soci o empleat del Club que ho requereixi.
f) Qualsevol dubte d’interpretació o aplicació del present Reglament serà
determinat per la Junta Directiva.
g) El present Reglament es també d’obligat coneixement i compliment pels
empleats del Club en allò que el hi afecti.

CAPÍTOL II
DE LES DEPENDÈNCIES

SECCIÓ 1ª – EN GENERAL
Art. 2:
a) Tenen total dret d’accés al Club i ús i gaudiment de les seves dependències i
instal·lacions, tots els socis que no tinguin suspès aquest dret, així com els
convidats en els terminis regulats en el present Reglament.
b) Tot fill de soci menor de 7 anys haurà d’estar acompanyat per qualsevol dels
seus pares, tutor o soci major d’edat que es responsabilitzi del menor.
c) Tota persona que es trobi en el Club haurà d’identificar-se a petició del Director
General, de qualsevol empleat del Club o de qualsevol membre de la Junta
Directiva.
d) L’horari d’obertura i tancament del Club serà fixat en tot moment per la Junta
Directiva.
e) L’accés a les dependències del Club es realitzarà amb la indumentària
adequada, permetent-se l’estada en banyador únicament a les dependències de
la piscina i vestidors.
f) Queda prohibida l’entrada al Club de qualsevol animal de companyia o no.
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g) La sala de TV queda reservada únicament per a aquesta activitat i prohibit el
seu accés a menors de 14 anys que no estiguin acompanyats d’un adult. L’ús
per a qualsevol activitat serà autoritzat pel Director General del Club o per la
Junta Directiva.
h) El soci usuari serà el responsable del mal ús del mobiliari.
i) Es prohibeix l’entrada en el Club de vehicles, excepte els supòsits autoritzats pel
Director General o la Junta Directiva.
j) Està prohibit fumar en tot l’edifici i/o les dependències del Club segons la
normativa vigent.
k) La Junta Directiva i/o el Director General podran autoritzar a persones no sòcies
la participació en activitats que es realitzin en el Club abonant un preu superior
al dels socis.

SECCIÓ 2ª – DEL BAR - RESTAURANT I SALA SOCIAL I TV.
Art. 3:
a) Al Bar – Restaurant hi podran accedir tant socis com no socis, tot i que
cadascun d’ells tindrà una porta d’accés.
b) El Saló Social i la Sala de TV serà d’ús exclusiu pels socis i acompanyants dins
dels horaris assenyalats per la Junta Directiva, podent aquesta autoritzar
l’entrada a persones no sòcies segons horaris, indumentàries i/o nivell
d’aforament de la instal·lació.
c) A la Sala de TV, el Club disposa d’un servei de Biblioteca on els socis podran
gaudir d’un servei de préstec de tots els llibres o exemplars sobre temàtica
nàutica.

SECCIÓ 3ª – DE LA PISCINA
Art. 4:
a) Tots els socis, així com els convidats en els terminis previstos en aquest
Reglament, tenen dret a l’ús de la Piscina en la temporada en que aquesta
romangui oberta, dins de l’horari establert per la Junta Directiva, a qui
correspon així mateix fixar les dates de la seva obertura i tancament.
b) La realització de classes particulars de natació, cursets i més activitats
relacionades amb la piscina, hauran de ser autoritzades expressament per la
Junta Directiva i/o el Director General.
c) Serà d’obligat compliment per tots els usuaris de la Piscina la normativa legal
que sobre el seu ús estigui vigent en cada moment.
d) El soci usuari serà el responsable del mal ús del mobiliari.
e) Els menors de 7 anys no hauran de romandre en el recinte de la piscina sense
estar acompanyats per qualsevol dels seus pares, tutor o soci major d’edat que
es responsabilitzi del menor, en el bé entès de que qualsevol incident o
accident que pugui ocórrer serà de total responsabilitat d’aquestos quedant el
Club al marge de tota responsabilitat.

SECCIÓ 4ª – DEL GIMNÀS, SALA CARDIOVASCULAR I SALA D’ACTIVITATS
DIRIGIDES
Art. 5:
a) És obligatori l’ús de sabatilles (no xancletes) per a poder entrar a les diferents
sales del Club.
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b) Els menors de 14 anys no podran fer ús del gimnàs de musculació ni de les
màquines cardiovasculars ni podran accedir a les classes dirigides, excepte
quan estiguin acompanyats per un monitor del Club o en classes especifiques
per a ells.
c) És obligatori de l’ús de la tovallola en tots els aparells de les sales, així com a
les classes dirigides.
d) L’horari de les diferents sales serà el propi del funcionament del Club.
e) La Junta Directiva i/o Director General exposarà en un lloc visible les normes
d’ús dels aparells que hi hagi en l’interior, dels quals serà responsable el soci
que faci un mal ús dels mateixos.
f) Està prohibit entrar bosses d’esport, menjar i envasos de vidre a les diferents
sales. Per al consum d’aquestos existeix una zona habilitada al gimnàs de
musculació.
g) El Director General haurà de controlar i coordinar els monitors que col·laborin
en les diverses activitats de les diferents sales. També exposarà els diferents
horaris de classes i serveis en els taulells o plafons d’anunci pertinents.

SECCIÓ 5ª – DELS VESTIDORS
Art. 6:
a) Són dependències destinades al canvi d’indumentària així com a la higiene
personal dels socis i els seus convidats sempre i quan aquestos estiguin
registrats a la Secretaria del Club.
b) Els usuaris hauran de velar per la neteja dels mateixos, procurant no embrutar i
depositant tot objecte inútil als recipients col·locats a l’efecte.
c) Està totalment prohibit depilar-se, tenyir-se o embrutar qualsevol dependència
del vestidor.
d) Les peces oblidades en el vestuari seran retirades diàriament pel servei de
neteja i guardades durant un temps per a la seva posterior reclamació.
e) Podran també utilitzar els vestidors els esportistes d’altres Clubs que vinguin al
Club a competir.

SECCIÓ 6ª – DELS ARMARIETS
Art. 7:
a) Els armariets dels vestidors són propietat del Club i el seu ús es assignat pel
Club als socis, els quals hauran de satisfer la quota que fixi la Junta Directiva
b) La assignació que el Club faci al soci de l’armariet és de caràcter personal.
Només es pot assignar un armariet per soci, sense que es puguin assignar
armariets als menors de 14 anys, tret que hagi armariets disponibles.
c) La baixa del soci del Club suposa la pèrdua automàtica del dret a l’ús de
l’armariet que tingués assignat el soci, que haurà de quedar lliure i buit havent
de lliurar-se la clau a Secretaria, i de no fer-ho, el Club podrà evacuar les
pertinències dipositades a l’armariet.
d) L’ impagament d’aquella quota suposarà la pèrdua del dret al ús de l’armari pel
soci deutor i faculta a la Junta Directiva per a procedir a obrir-lo, retirant el que
hi hagi en el seu interior i assignar-lo a un altre soci, sense necessitat de incoar
expedient algun, però previ requeriment de pagament al soci en quinze dies, en
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que se li apercebrà que, en cas d’impagament, es procedirà a
l’obertura de l’armariet.
e) A la Secretaria del Club hi haurà una llista de socis aspirants i de millora a l’ús
dels armariets, la qual s’haurà de seguir en la assignació dels mateixos.
f) Es respecta l’ús dels armaris als socis que actualment els tenen assignats.

SECCIÓ 7ª – DE LA SALA D’ESTÈTICA
Art. 8:
a) De l’ús i servei de la Sala d’Estètica la Junta Directiva i/o el Director General
informaran del personal i del preu dels diferents serveis oferts.

SECCIÓ 8ª – DEL VARADOR
Art. 9:
a) Al Varador del Club es podran estacionar totes les embarcacions propietat del
Club, així com les embarcacions propietat dels diferents socis del Club que
estiguin al corrent del pagament de les diferents quotes de pàrking mensual.
Aquestes últimes seran aprovades per Junta Directiva i se les hi assignarà un
lloc concret.
b) Qualsevol soci amb embarcació que no estigui al corrent en el pagament de les
mensualitats, serà requerit pel pagament en quinze dies. Si no el fes efectiu, es
procedirà a retirar-li l’embarcació.

CAPÍTOL III
DE LES PISTES DE PÀDEL

SECCIÓ 1ª – DE L’ÚS DE LES PISTES
Art. 10:
a) L’ús de les pistes de pàdel queda reservat, de forma exclusiva, per als socis de
número del Club, així com pels convidats en els casos i circumstàncies regulats
expressament en aquest Reglament. També podran utilitzar les pistes els
jugadors no socis que participin en campionats o altres activitats celebrades al
Club.
b) Els socis juvenils i/o esportius hauran d’abonar una quota extra per partit i/o
mensual per a poder jugar.
c) Els socis infantils només podran jugar amb els seus pares sense cap cost
addicional.
d) El recepcionista controlarà que les pistes siguin utilitzades tal i com preveu el
Reglament i, en el seu cas, sol·licitarà a l’interessat/da la identificació i la
confirmarà, en el seu cas, a Secretaria.
e) Les pistes no podran ser utilitzades quan l’aigua, el gel, la neu o agent
determini perill o risc de deteriorament de les mateixes, o en el cas que hagin
de ser preparades o reparades.
f) Correspon al Director General del Club determinar si poden o no ser utilitzades
les pistes.
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SECCIÓ 2ª – DE LA SOL·LICITUD DE PISTES
Art. 11:
a) Resulta obligatori identificar-se o acreditar la condició de soci, o en el seu cas
del convidat, si ho requereix el recepcionista a l’hora de fer la inscripció o
sol·licitud de la pista.
b) Cap jugador pot jugar, sigui individual, sigui dobles, o utilitzar les pistes sense
estar inscrit en Recepció i, en cas contrari haurà d’abandonar la pista.
c) En cap cas podrà un soci, que no tingui la intenció de jugar, cedir el seu nom
per reservar pista per altre o altres socis.
d) Quan en el moment de la sol·licitud totes les pistes estiguin ocupades, el
recepcionista establirà una llista d’espera, havent d’ocupar el jugadors de la
mateixa, per ordre d’inscripció en ella, la primera pista que quedi lliure.
e) Cada soci tindrà dret a utilitzar les pistes vàries vegades al dia, sempre que es
compleixin les indicacions que a continuació s’indiquen i que afecten tant als
individuals com als dobles:
a. En cas de que hi hagin pistes lliures es podrà jugar sempre.
b. En el cas de que les pistes estiguin ocupades: que hagin transcorregut 5
hores del moment de sortir de la pista per última vegada per qualsevol
cas (Escola, Campionats, ...)
f) A la pista de reserva (pagament) hi podran jugar 2, 3 o 4 jugadors; d’altra
banda a la pista gratuïta també ho podran fer. Sempre que hi hagi 4 jugadors,
aquests aniran per davant de 2 o 3 jugadors tot i que aquestos hagin començat
a jugar abans.

SECCIÓ 3ª – DE LA RESERVA DE PISTES
Art. 12:
a) Per sol·licitar reserva de pista (pagament) es podrà fer per telèfon o de forma
personal en la Secretaria del Club; es podrà reservar pista fins al mateix dia de
la setmana següent.
b) Per sol·licitar jugar a la pista gratuïta s’haurà de fer de forma personal a la
Secretaria del Club. Tot soci podrà reservar la pista gratuïta sense cap cost
addicional una hora abans del començament del seu partit, sempre i quan la
pista estigui ocupada; si no ho estigués jugarà en el moment de demanar la
mateixa.
c) En cas de campionats organitzats i/o celebrats al Club, la Junta Directiva
reservarà el nombre de pistes necessàries a tal efecte, previ anunci de tal
reserva en el Tauler d’anuncis del Club amb suficient antelació.

SECCIÓ 4ª – DE LA DURACIÓ DELS PARTITS
Art. 13:
Els partits de pàdel tindran una duració d’una hora. La pista de reserva o
pagament serà a les hores mitges, mentre que la gratuïta serà a les hores en
punt. Els jugadors podran continuar jugant en la mateixa pista assignada,
transcorregut el temps referit si no hi ha cap altre soci que hi vulgui jugar.
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SECCIÓ 5ª – DE LES PISTES IL·LUMINADES
Art. 14:
La il·luminació de la pista es sol·licitarà en Recepció i s’abonarà abans de
començar el partit la quota que hagi estat fixada per la Junta Directiva.

SECCIÓ 6ª – DELS ENTRENADORS I LES PISTES
Art. 15:
Els entrenadors i monitors, autoritzats per la Junta Directiva, utilitzaran les
pistes en les hores i circumstàncies acordades per aquesta Junta Directiva.

SECCIÓ 7ª – DE LA INDUMENTÀRIA EN LES PISTES DE PÀDEL
Art. 16:
a) La roba i calçat reglamentari de pàdel a utilitzar pels jugadors serà el permès
per les normes federatives. No es permet jugar sense samarreta i/o amb
xancles o sabatilles que no siguin esportives.
b) Si qualsevol soci i/o convidat incompleix aquesta regla serà convidat a
abandonar la pista al moment.

CAPÍTOL IV
DE LES ESCOLES DE REM, VELA, NÀUTICA I DE PÀDEL

SECCIÓ 1ª – ORGANITZACIÓ
Art. 17:
a) Les diferents escoles del Club tenen com a objectiu fonamental l’ensenyança i/o
aprenentatge de les tècniques i/o treballs físics de la secció en si. Els
participants podran ser tan menors com majors d’edat.
b) Per acord de la Junta Directiva podran haver diferents escoles que
s’enquadraran dins del curs escolar. També es podran organitzar per acord de
la Junta Directiva escoles d’estiu.
c) El Director General, conjuntament amb els directors i/o coordinadors de les
diferents seccions de l’àrea esportiva, s’encarregaran del seu funcionament,
realitzaran reunions informatives amb els pares, avaluacions dels alumnes i
coordinaran totes les tasques pròpies del desenvolupament de les diferents
escoles.
d) Els entrenadors i monitors estaran sota la coordinació del Director General del
Club.
e) Per poder ser alumne de qualsevol escola s’ha de satisfer la quota fixada per la
Junta Directiva.

SECCIÓ 2ª – ORGANIGRAMA
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Art. 18:
Les diferents escoles tenen com a responsable directe el Director o Coordinador de
la secció, els quals tindran les següents funcions:
a) Programar el calendari i les activitats de les diferents escoles.
b) Coordinar el treball dels entrenadors i monitors que col·laboren en les escoles.
c) Coordinar les seves actuacions amb els Delegats de les diferents seccions i amb
el Director General del Club.
d) Avaluació, conjuntament amb els entrenadors i monitors, de tots els alumnes,
amb informació als pares.
e) Les funcions que els hi encomanin els Delegats de cada secció o el Director
General.
f) Coordinar la participació dels socis a les diferents escoles

SECCIÓ 3ª – NORMATIVA INTERNA
CAPÍTOL V
DELS CONVIDATS
Art. 19:
a) Tot soci podrà convidar a altres persones no sòcies als serveis dels quals
disposa el Club, pagant les quotes que hagi establert la Junta Directiva.
Aquesta podrà establir un número màxim de convidats al mes per cada soci.
b) En referència al ús pels convidats de les pistes de pàdel, vestuaris, sala de
musculació, sala cardiovascular i sala d’activitats dirigides, queden prohibides
les invitacions gratuïtes.
c) El soci que vulgui realitzar una invitació, ho haurà de comunicar a la recepció i
haurà d’abonar prèviament la quota que hagi establert la Junta Directiva i rebrà
del recepcionista un document que servirà d’acreditació al convidat. En recepció
es portarà un Registre de Convidats en el que s’anotaran per ordre totes les
invitacions, la data de les mateixes i el nom del soci i del seu convidat.
d) La Junta Directiva i el Director General tenen potestat per convidar,
excepcionalment i gratuïtament, a jugadors significatius d’altres Clubs, així com
a persones o autoritats d’interès per al Club, les vegades que ho considerin
oportú.
e) Les persones que, sense ser sòcies del Club, acompanyin als alumnes de les
diferents seccions, els jugadors o regatistes d’altres Clubs que competeixin en
el Club, no es consideraran convidats, però podran romandre durant l’horari de
la competició, sense tenir que abonar cap quantitat per aquesta estància.
f) El soci que hagi estat sancionat amb la suspensió del dret a utilitzar les
instal·lacions del Club, no pot ser convidat ni romandre en el Club com
acompanyant.
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TÍTOL II
REGLAMENT DISCIPLINARI
CAPÍTOL I
RÈGIM GENERAL
Art. 20:
Conforme al Art. 46 dels Estatuts de Reial Club Nàutic de Tarragona, el present
Reglament Disciplinari s’estén a conèixer de les infraccions comeses pels socis
en matèria de conducta esportiva i de conducta associativa, havent de tramitar
el procediment que es regula en el Capítol IV i respectant els principis de
presumpció d’innocència i d’audiència al interessat.

CAPÍTOL II
DE LA DISCIPLINA O CONDUCTA ESPORTIVA
Art. 21:
Les infraccions de les Regles del joc o competició de caràcter social, seran
sancionades pels àrbitres o jutges de forma immediata, sense perjudici de que
resulti d’aplicació, en el cas, la Llei 8/1988, de 7 d’abril de la Generalitat de
Catalunya.
Art. 22:
No obstant lo disposat en l’article anterior, si aquestes infraccions poguessin
atemptar també contra la disciplina o conducta associativa del Club o
desmereixessin el bon nom del Club, seran objectes de sanció si es poden
subsumir en qualsevol dels articles 22, 23 i 24 d’aquest Reglament.

CAPÍTOL III
DE LA DISCIPLINA O CONDUCTA ASSOCIATIVA
Art. 23:
Les accions u omissions en que incorrin els socis del Club que siguin contràries
als Estatuts del Club, als Reglaments del Club i als acords de l’Assemblea
General o de la Junta Directiva, seran sancionades en els casos, forma i mesura
establertes en els Estatuts del Club i en aquest Reglament.
Les infraccions a que es refereix l’apartat anterior, conforme al Art. 46 dels
Estatuts del Club, es classificaran en lleus, greus i molt greus.
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Les infraccions lleus prescriuran al mes, les greus a l’any i les molt greus als
tres anys, a contar des de que es van cometre.
Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuran al mes, les imposades
per infraccions greus a l’any i les imposades per faltes molt greus als tres anys,
a contar des de el dia següent a aquell en que adquireixi fermesa la resolució
per la que s’imposa la sanció.
Art. 24:
Tenen la consideració d’infraccions lleus les següents:
a) El comportament descortès o desconsiderat, dins del Club, amb altres socis,
empleats del Club, o amb persones no sòcies que es trobin en el Club, i fora del
Club, amb qualsevol persona quan el soci infractor es trobi participant amb els
equips del Club o com acompanyant.
b) Desatendre les indicacions dels membres de la Junta Directiva, Director General
o empleats del Club, sobre el compliment de la normativa del Club.
c) La falta reiterada de cura o vigilància dels menors que es trobin al Club.
d) Fer un mal ús de les instal·lacions, dependències, mobiliari i serveis del Club.
e) La manipulació no autoritzada de les instal·lacions, dependències, mobiliari i
serveis del Club, fins i tot els que estiguin sota control i responsabilitat dels
empleats del Club.
f) La negativa a identificar-se, quan sigui requerit pel Director General, els
recepcionistes del Club o qualsevol membre de la Junta Directiva així com la
negativa d’abandonar-lo si fos convidat com a conseqüència de la seva falta
d’identificació.
g) Romandre en el Club sense indumentària adequada.
h) Embrutar deliberadament les instal·lacions i dependències del Club i dipositar
objectes inútils en els recipients destinat a l’efecte.
i) Fer ús de qualsevol servei del Club sense abonar la quota corresponent al
mateix.
j) No fer entrega de les claus de l’armariet en el supòsit de baixa temporal.
k) Jugar al pàdel sense estar inscrit en Recepció.
l) Inscriure’s en Recepció per jugar al pàdel sense intenció de jugar amb la
intenció de que sigui un altre soci el que jugui.
m) Incomplir la normativa sobre sol·licitud i utilització de les pistes de pàdel.
n) Jugar al pàdel més temps de l’establert reglamentàriament sense concórrer les
circumstàncies per a això.
o) Jugar al pàdel amb calçat i/o indumentària inapropiat/da per a la seva pràctica.
p) Utilitzar la pista que la comissió, o àrea esportiva o de manteniment, o el
Director General o el Recepcionista, segons correspongui reglamentàriament
hagi decidit inutilitzar per al joc.
q) Incomplir les normes o condicions establertes per aquest Reglament o per la
Junta Directiva per realitzar invitacions als no socis.
r) La utilització de la piscina o de les diferents sales sense tenir l’edat
reglamentària o sense estar acompanyat d’un soci reglamentàriament
responsable.
s) L’entrada, sense autorització de vehicles en el Club.
Art. 25:
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Tenen la consideració d’infraccions greus les següents:
a) La embriaguesa habitual o la toxicomania, si repercuteix negativament en la
vida social del Club.
b) Suscitar altercats greus al Club, i fora del mateix quan es competeixi o
s’assisteixi en condició d’acompanyant.
c) L’incompliment de la sanció imposada per la comissió d’infracció lleu.
d) Les conductes tipificades com falta en la legislació penal, comeses dins del
Club, contra el propi Club, en les persones o bens dels socis o empleats del
Club o de qualsevol que es trobi en el Club, o fora del Club amb ocasió de que
el soci infractor competeixi pel Club o sigui acompanyant.
e) La comissió de dos o més infraccions, de la mateixa naturalesa, qualificades
com lleus en l’art. 23 d’aquest Reglament i sancionades en el termini d’uns
anys.
f) La comissió de qualsevol infracció qualificada com lleu en l’art. 23 d’aquest
Reglament, que causi perjudici greu al Club o tingui àmplia repercussió social
en el mateix.
g) Fer ús, com soci, de les instal·lacions, dependències i serveis del Club, tenint
suspès el dret d’ús de les mateixes.
Art. 26:
Tenen la consideració d’infraccions molt greus les següents:
a) Qualsevol de les infraccions senyalades en els articles 23 i 24 d’aquest
Reglament, quan tinguin àmplia repercussió en l’àmbit social del Club i fora
d’ell.
b) Les conductes tipificades com delicte en la legislació penal, comeses dins del
Club, contra el propi Club, en les persones o bens dels socis o empleats del
Club o de qualsevol altra persona que es trobi en el Club, o fora del Club amb
ocasió de que el soci infractor competeixi pel Club o sigui acompanyant.
c) La comissió de dos o més infraccions, de la mateixa naturalesa qualificades com
a greus a l’art. 24 d’aquest Reglament i sancionades en el termini de dos anys.
d) L’incompliment de la sanció imposada per comissió d’infracció greu.
e) L’ús del Club, inclús com a convidat o acompanyant, quan el soci hagi estat
sancionat amb la suspensió del dret a utilitzar les instal·lacions del Club.
f) L’ús fraudulent del carnet de soci.
Art. 27:
En funció de les infraccions, podran imposar-se les següents sancions:
A) Infraccions lleus:
- Amonestació privada manifestada per escrit
- Suspensió del dret a utilitzar les instal·lacions del Club d’un a trenta
dies, sense exempció del pagament de les quotes socials.
B) Infraccions Greus:
- Suspensió del dret a utilitzar les instal·lacions del Club d’un mes i un
dia a sis mesos, sense exempció del pagament de les quotes socials.
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C) Infraccions molt Greus:
- Suspensió del dret a utilitzar les instal·lacions del Club de sis mesos i
un dia a un any sense exempció del pagament de les quotes socials.
- Expulsió definitiva del Club.

CAPÍTOL IV
PROCEDIMENT SANCIONADOR
Art. 28:
No es podrà imposar cap sanció si no és en virtut del procediment seguit
conforme als articles del present capítol.
Art. 29:

Òrgans Competents:

La incoació i el procediment sancionador correspon a la Junta Directiva del
Club, en la forma que s’estableix en els articles següents, excepte que es tracti
d’imposar la sanció d’expulsió definitiva del Club, en aquest cas, la competència
per resoldre el procediment correspon a la Assemblea General del Club.
Art. 30:

Apreciació de delicte o falta:

a) Si durant la tramitació del procediment sancionador s’aprecia la possible
qualificació dels fets com constitutius de delicte o falta es passarà el punt de
culpa al Ministeri Fiscal, suspenent el procediment un cop que la autoritat
judicial hagi incoat el procés penal corresponent, si existeix identitat de
subjecte, fet i fonament. El mateix succeirà si es té coneixement per qualsevol
mitjà de que s’està seguint un procediment penal sobre els mateixos fets,
subjectes i fonaments.
b) En qualsevol cas, els fets declarats aprovats per resolució judicial penal ferm en
ferm vinculen als òrgans del Club respecte dels procediments sancionadors que
substancien.
c) La substanciació del procés penal no impedeix manteniment de les mesures
cautelars adoptades.
Art. 31:

Iniciació del Procediment:

a) Quan la Junta Directiva tingui coneixement de l’existència d’una infracció que
pugui subsumir-ne als articles 23, 24 i 25 d’aquest Reglament incoarà d’ofici el
corresponent expedient disciplinari.
b) Així mateix, la Junta Directiva podrà incoar l’expedient sancionador prèvia
denúncia presentada per qualsevol persona, si la estima suficientment
fonamentada. En cas contrari resoldrà motivadament la no incoació del
procediment, resolució que podrà ser recorreguda pel denunciant davant
l’Assemblea General en la forma prevista en l’art. 38 d’aquest Reglament.
c) En l’acord d’incoació de l’expedient de la Junta Directiva nomenarà un instructor
i un secretari entre els seus membres, sense que cap dels càrrecs pugui
recaure en el President del Club.

PORT ESPORTIU – 43004 TARRAGONA
TEL. 977 24 03 60 – FAX. 977 22 24 17 e-mail: info@rcntarragona.com
www.rcntarragona.com

14

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I DISCIPLINARI

d) L’acord d’incoació es notificarà al denunciant i als interessats,
entenent per tal, en tot cas, al imputat. El denunciant no serà considerat com
interessat ni com a part del procediment sancionador, tret que resulti perjudicat
pel fet denunciat.

Art. 32:

Recusació:

a) Els interessats podran promoure recusació del instructor i del secretari de
l’expedient en el termini de cinc dies i havent notificat l’acord d’incoació de
l’expedient, per mitjà d’escrit en el que s’expressarà la causa o causes en que
es funda.
b) Són causa de recusació les següents:
1. Tenir interès personal en l’assumpte que es tracti o qüestió litigiosa
pendent amb algun interessat.
2. Tenir parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del
segon, amb qualsevol dels interessats
3. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb algun dels interessats.
c) En els dos dies següents el recusat exposarà per escrit si es dona o no la causa
de recusació al·legada, havent de resoldre la Junta Directiva sobre si procedeix
o no la recusació, contra l’acord del qual no hi haurà recurs algun.
d) La tramitació de la recusació produirà la suspensió del procediment als efectes
de l’art. 37 d’aquest Reglament.
Art. 33:

Instrucció de l’expedient i plec de càrrecs:

a) L’instructor ordenarà d’ofici, si procedeix, la pràctica de les proves i actuacions
que condueixin a la determinació dels fets i responsabilitats susceptibles de
sanció i a la vista de les actuacions practicades formularà el plec de càrrecs que
contindrà de forma succinta la identificació de la persona presumptament
responsable, l’exposició dels fets imputats, la infracció que els mateixos puguin
constituir, les sancions que poguessin correspondre i en el seu cas les mesures
de caràcter provisional que s’adoptin.
b) El plec de càrrecs es notificarà als interessats, atorgant-los un termini de quinze
dies per a formular al·legacions i proposar les proves de les que intentin
valdre’s per a la defensa dels seus drets o interessos.
Art. 34:

Pràctica de la Prova:

a) L’instructor podrà ordenar la pràctica de la prova o les proves proposades, les
despeses de les quals correran de compte del proponent.
b) L’instructor només podrà declarar improcedents, de forma motivada, les proves
proposades quan no puguin alterar la resolució final a favor del presumpte
responsable.
Art. 35:

Proposta de resolució:

Conclòs el termini senyalat en l’art. 32 b), i després de la eventual pràctica de la
prova, l’instructor formularà la corresponent proposta de resolució, que haurà
PORT ESPORTIU – 43004 TARRAGONA
TEL. 977 24 03 60 – FAX. 977 22 24 17 e-mail: info@rcntarragona.com
www.rcntarragona.com

15

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I DISCIPLINARI

de contenir els fets que s’imputen al expedientat, la seva qualificació
jurídica i la infracció que constitueixen, en el seu cas, la sanció a imposar i
l’òrgan competent per a imposar-la.

Art. 36:

Tràmit d’Audiència i elevació de la Proposta de Resolució:

a) La proposta de resolució s’ha de notificar als interessats, indicant-les la posada
de manifest de l’expedient, per a que en el termini de 10 dies puguin presentar
al·legacions.
b) Es podrà prescindir d’aquest tràmit quan no hi figurin en l’expedient ni siguin
tinguts en compte altres fets ni altres al·legacions i proves que les aportades,
en el seu cas, per l’interessat.
c) Una vegada complerts els tràmits anteriors, l’instructor elevarà l’expedient a
l’òrgan competent per resoldre’l.
Art. 37:

Resolució de l’Expedient

a) L’òrgan competent dictarà la resolució de l’expedient, que haurà de ser
motivada. En la resolució no es podran acceptar fets diferents dels determinats
en la fase d’instrucció del procediment, sense perjudici de la seva diferent
valoració jurídica.
b) Si l’òrgan competent per resoldre és la Junta Directiva no podran participar en
la corresponent deliberació i votació els membres de la mateixa que hagin
intervingut com instructor i secretari de l’expedient.
c) Si l’òrgan competent per resoldre és l’Assemblea General del Club, aquesta
haurà de ser convocada a l’efecte per la Junta Directiva, i l’acord que prengui
l’Assemblea serà formalitzat en forma de resolució per la Junta Directiva.
d) La resolució serà signada pel president del Club, serà motivada, i fixarà amb
claredat els fets, i en el seu cas, la persona o persones responsables, les
infraccions comeses i la sanció imposada, o bé la declaració de no existència
d’infracció o responsabilitat, així com els recursos procedents, havent de
notificar-ne als interessats.
Art. 38:

Caducitat de l’Expedient

Si no recau resolució expressa transcorregut un any des de la incoació de
l’expedient es produirà la caducitat del mateix amb l’arxiu de les actuacions
practicades, tret que el procediment s’hagi paralitzat per causa imputable a la
persona interessada, en aquest cas s’interromp el còmput del termini per
resoldre’l.
Art. 39:

Recursos

a) Contra la resolució sancionadora dictada per la Junta Directiva en cas
d'infraccions greus o molt greus, podrà interposar recurs davant l’Assemblea
General del Club – convocada expressament a l’efecte – per mitjà d’escrit
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motivat a presentar en la Secretaria del Club en el termini d’un mes
des de la seva notificació.
b) La resolució de l’Assemblea General, hagi conegut directament o per via de
recurs, una vegada formalitzada per la Junta Directiva, serà executiva, i contra
aquesta resolució els interessats podran acudir als Tribunals de Justícia.
c) La resolució sancionadora de la Junta Directiva en cas d’infraccions lleus serà
executiva, i contra ella no hi cap recurs possible, havent d’acudir els interessats
als Tribunals de Justícia.

CAPÍTOL V
DE LA BAIXA DEFINITIVA DEL SOCI PER MOROSITAT
Art. 40:

Òrgan Competent

Conforme a l’article ***** dels Estatuts, amb l’impagament de la quota de tres
mensualitats per part del soci, la Junta Directiva es competent per acordar la
baixa definitiva del Club del soci morós prèvia tramitació de l’expedient regulat
en l’article següent.
Art. 41:

Procediment

a) Previ acord adoptat expressament a l’efecte, la Junta Directiva requerirà del
pagament al soci morós, mitjançant escrit signat pel secretari del Club, en que
s’expressaran les quantitats endeutades, concedint-li a tal efecte un termini de
quinze dies sota notificació d’acordar-se la seva baixa definitiva del Club sense
més tràmits en cas d’impagament dins d’aquest termini.
b) Durant aquest termini el soci morós podrà també formular per escrit les
al·legacions que al seu dret convinguin.
c) Transcorregut el termini sense que el soci morós hagi satisfet les quotes
endeutades o, en el seu cas, desestimades les al·legacions formulades, la Junta
Directiva acordarà sense més tràmits la seva baixa definitiva del Club, acord
que haurà de ser degudament notificat a l’interessat.
d) La resolució de la Junta Directiva es podrà recórrer davant l’Assemblea General
del Club convocada expressament a l’efecte, mitjançant escrit motivat a
presentar en el termini d’un mes des de la seva notificació, previ dipòsit de
900€ en concepte de despeses de convocatòria que li serà retornat únicament
si aquella revoca la resolució de la Junta Directiva amb l’estimació del recurs. La
decisió de l’Assemblea General serà executiva i contra la mateixa es podrà
recórrer davant els Tribunals de Justícia.
e) El pagament pel soci morós de les quantitats endeutades, incloses les
reportades durant la tramitació de l’expedient, donarà lloc a l’arxiu del
procediment tret que a aquell se li hagués incoat un altre expedient per
morositat en els últims dos anys, en aquest cas podrà continuar la tramitació de
l’expedient fins a la seva resolució definitiva, podent acordar-se la baixa
definitiva del Club.
Art. 42:

Suspensió cautelar dels drets de soci:

En qualsevol moment de la tramitació de l’expedient la Junta Directiva podrà
acordar la suspensió cautelar del dret del soci morós a utilitzar les instal·lacions
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i serveis del Club, tret que pagui o garanteixi per qualsevol mitjà precedent
en dret el deute i les quotes mensuals que vagin vencent durant la seva
tramitació.
Art. 43:

Reclamació Judicial de les quantitats endeutades:

Amb independència de la baixa definitiva del soci morós, la Junta Directiva,
podrà acordar la reclamació judicial de les quotes endeutades, a l’efecte de que
el President del Club podrà atorgar poders per a plets a favor dels professionals
que la Junta Directiva consideri adequats a tal efecte.

CAPÍTOL VI
DELS CÒMPUTS DELS TERMINIS
Art. 44:
Els terminis assenyalats per dies s’entenen hàbils tret que expressament
s’estableixi una altra cosa i els assenyalats per mesos i anys es computen de
data en data tenint present que si en el mes de venciment no hi hagués dia
equivalent a aquell en que comença el còmput s’entendrà que el termini venç
l’últim dia del mes. Quan l’últim dia del termini sigui inhàbil s’entén prorrogat al
primer dia hàbil següent.
Disposició final primera:
El present reglament entrarà en vigor el dia 11 de Desembre de 2008.
LA JUNTA DIRECTIVA
Tarragona a 10 de Desembre de 2008.
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