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CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1: Objecte i finalitats
El present Reglament de Règim Intern, té com a objectiu principal regular les relacions,
l’actuació i el comportament de les sòcies i els socis del CLUB NATACIÓ ATLÈTICBARCELONETA i establir un conjunt de normes i uns procediments generals en l’ús i gaudi de
les seves dependències i instal·lacions, tan per a les sòcies i socis, com per a les persones
usuàries que les facin servir, sense tenir-ne la condició de soci/a, i té per finalitats:
a) Regular els drets i obligacions de tots els/les socis/es i usuaris/es de les instal·lacions del
CN Atlètic-Barceloneta.
b) Assegurar una conducta adequada i una bona convivència dels socis i de les sòcies i totes
les persones usuàries.
c) Determinar les normes generals d’utilització de les instal·lacions.
d) Establir un règim disciplinari aplicable a socis i sòcies i usuaris/es de les instal·lacions.
Aquest text i les normes d'ús de cada espai esportiu, aprovades per la Junta Directiva, formen
el Reglament complet del Club.

CAPÍTOL 2. NORMES GENERALS
Article 2: Acceptació i submissió dels socis/sòcies i dels usuaris
La condició de soci o sòcia, així com la d'usuari/a, implica l'acceptació i submissió a aquest
reglament. El seu desconeixement no els eximirà del seu compliment ni constituirà, si s’escau,
una eximent en l' aplicació de sancions o responsabilitats.
Article 3: Usuàries i usuaris
Tindrà la condició d'usuari del CN Atlètic-Barceloneta tota aquella persona que, sense ser sòcia
del Club, accedeixi a les seves instal·lacions, en les condicions establertes en aquest Reglament.

CAPÍTOL 3. DELS SOCIS I LES SÒCIES
CLASSES DE SÒCIES I SOCIS
Article 4: Socis o sòcies aspirants
S’entén per socis o sòcies aspirants els menors de 18 anys i s’estableixen dues categories:
-

Menors de 16 anys: Per ser soci o sòcia aspirant dintre d’aquesta categoria, ho ha de
ser també un dels pares/tutors del/la menor.
Entre 16 i 18 anys: Per a ser-ho, han de presentar una autorització signada pels pares
o tutors, acompanyada d’una fotocòpia del DNI del/la signant.

CLUB NATACIÓ ATLÈTIC-BARCELONETA. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN ABRIL 2016

Article 5: Socis i sòcies d’Honor
Els socis honorífics i les sòcies honorífiques podran gaudir de totes les instal·lacions del Club
Natació Atlètic-Barceloneta. Tindran dret a veu però no tindran dret a vot a les Assemblees
generals, fora del cas que s'hi escaigui la condició de soci o sòcia numerari/a o de ple dret.
INSCRIPCIÓ, QUOTES I CREDENCIAL
Article 6 : Inscripció
Les persones que vulguin donar-se d’alta com a soci o sòcia de l’entitat, hauran de
complimentar el full d’inscripció, on figuraran com a mínim les dades personals, dades
bancàries, fotografia format carnet, fotocòpia del DNI o NIE pels estrangers i dades bancàries,
així com el pagament de la quota d’entrada i del rebut corresponent al mes en curs.
Article 7: Revisió mèdica
La Junta Directiva podrà exigir, en els casos que ho cregui oportú, una revisió mèdica o
certificat mèdic dels/les sol·licitants i dels socis o sòcies i podrà desestimar la sol·licitud
d’admissió o bé, privar a qualsevol dels seus associats/des l’ús de les instal·lacions i serveis del
Club, vist el resultat o bé per causa de negar-s’hi.
Article 8: Quotes
Les quotes que els socis o les sòcies numeraris/es o de ple dret han de satisfer al Club, seran
regides pel sistema següent:
a) S’establirà un sistema de quotes per edats a proposta de la Junta Directiva.
b) Els socis amb llicència federativa formen part d'equips representatius del Club Natació
Atlètic-Barceloneta i tindran dret a la reducció de la quota establerta per la Junta Directiva.
c) A proposta de la Junta Directiva, s’establirà una reducció de la quota als socis més grans de
65 anys, segons l’antiguitat com a soci o sòcia sigui de més de 25 anys o de més de 50
anys com a soci o sòcia del Club.
Article 9: Credencial / Carnet de soci i sòcia
Cada soci i sòcia disposa d’una credencial personal i intransferible que l’identifica davant el
personal de l’entitat, membres de la Junta Directiva o responsables del Club. Cadascuna
d’aquestes persones podrà sol·licitar al soci o a la sòcia que s’identifiqui amb la corresponent
credencial, tant per accedir a les instal·lacions, com per gaudir-ne un cop dintre. En cas de no
tenir el carnet de soci/a, es requerirà un document acreditatiu com DNI, passaport o NIE.
Article 10: Cessió, pèrdua, deteriorament o robatori de la credencial
Qualsevol cessió a una altra persona de la credencial de soci o sòcia, comportarà la intervenció
de la credencial, la immediata expulsió de les instal·lacions de la persona usurpadora de la
personalitat del soci o sòcia i l’obertura d’un expedient sancionador, mitjançant el procediment
que s’estableix en aquest Reglament, al soci o sòcia cedent.
La pèrdua o el deteriorament de la credencial implicarà el pagament del preu corresponent que
aprovarà la Junta Directiva per a la seva renovació o duplicitat.
En cas de robatori, el soci o la sòcia hauran de notificar immediatament aquest fet, presentant
la corresponent denúncia efectuada davant l’autoritat competent.
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HORARIS D’ACTIVITATS I NORMES DIVERSES
Article 11: Horari d’activitats de socis/es i esportistes federats/des
La Junta Directiva establirà un horari tant per a les activitats dels socis o sòcies, com per a la
dels esportistes federats o federades. Cada setmana s’exposarà al taulell d’anuncis de la
recepció del Club, l’horari de les diferents activitats. S'intentarà comunicar els canvis amb la
suficient antelació. No obstant, es reserva el dret de fer les modificacions que cregui oportunes.
Les instal·lacions disposen de dos horaris: el d’estiu i el d’hivern, que s’adeqüen a les
necessitats de l’entitat.
Article 12: Declinació de responsabilitat
1. El Club declina tota responsabilitat per danys als socis o sòcies o a terceres persones que
utilitzin les instal·lacions o serveis i que es trobin dintre del recinte.
2. El Club no es responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats que els socis i les sòcies o
els/les usuaris/es duguin a les instal·lacions.
Article 13: Queixes o suggeriments
Tota queixa o suggeriment presentada pels socis o sòcies tindrà resposta en un termini màxim
d'un mes, ja sigui per escrit o verbalment.
BAIXA DE LES SÒCIES O SOCIS
Article 14: Sol·licitud de baixa voluntària
Per decisió expressa de la sòcia o del soci comunicada fefaentment a l’administració del Club
per mitjà d’escrit (carta, fax, correu electrònic o personalment, signant el document de baixa
voluntària).
Article 15: Sol·licitud de baixa temporal
No es contempla la baixa temporal voluntària.
Article 16: Baixa per pagaments pendents
1. Els socis o sòcies que tinguin un o més rebuts pendents,
instal·lació fins que no facin efectiu el pagament.

no podran accedir a la

2. Els socis o sòcies que acumulin dos rebuts impagats, rebran una carta ordinària
incitant-l’hi al pagament. Si en el transcurs de 15 dies des de que rebin la notificació no
han efectuat el pagament, se’ls donarà automàticament de baixa.
3. Els socis o les sòcies que en el moment de donar-se de baixa tinguin rebuts impagats,
podran tornar-se a fer socis o sòcies quan abonin els rebuts pendents de pagament.
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CAPÍTOL 4. DELS USUARIS
Article 17: Usuaris puntuals
1. S’entén per usuaris puntuals totes aquelles persones que, mitjançant un pagament
puntual poden gaudir de les instal·lacions i dels seus serveis.
2. Tenen els mateixos drets d’ús que els socis i les sòcies, mentre conservin l’entrada, que
hauran de mostrar en cas de requeriment. L'usuari esta obligat a justificar el seu títol
d'accés a les instal·lacions sempre que sigui requerit per qualsevol empleat del CN
Atlètic-Barceloneta, persona responsable del Club o membre de la Junta Directiva. En el
cas que no pugui justificar suficientment el seu títol, haurà d'abandonar immediatament
les instal·lacions.
3. Per comprar una entrada puntual caldrà presentar un document acreditatiu de la
persona interessada.
4. Amb l’entrada puntual, es pot sortir de la instal·lació i tornar a entrar sempre que es
conservi el tiquet.
5. Els menors de 16 anys podran comprar una entrada puntual, si van acompanyats d'un
adult.
Article 18: Nombre d’usuaris/es
El nombre d'usuaris o usuàries estarà determinat per l'aforament de la instal·lació, així com pel
programa d’activitats aprovat per la Junta Directiva.
Article 19: Normes d’ús dels usuaris puntuals
Els usuaris d'entrades puntuals vindran obligats a respectar les normes d'us i de conducta
d'aquest reglament.

CAPÍTOL 5. NORMES DE CONDUCTA PER A SOCIS I SÒCIES I
USUARIS/ES
Article 20: Normes de conducta i ús de les instal·lacions
Les persones usuàries i els socis o sòcies, hauran de complir les següents normes generals:
a) Respectar les normes d’ús de cada espai que la Junta Directiva aprova cada any i que
estan exposades als diferents espais de la instal·lació i a disposició del soci o de la sòcia
en la recepció del Club.
b) Identificar-se si qualsevol empleat del Club ho demana.
c) Complir les normes d’ús de cadascun dels espais.
d) Anar correctament vestit d’acord amb l’activitat que es pretén realitzar a les
instal·lacions corresponents.
e) Tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta de socis i sòcies i
usuaris/es, així com amb els membres de la Junta Directiva i resta d’empleats i
responsables del Club.
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f)

Mantenir les normes de neteja i higiene, deixant net l’espai que s’utilitzi.

g) No està permès circular mullat fora dels vestidors o de la zona de bany/piscina.
h) Demanar consell al/a la monitor/a o empleat/da abans d’utilitzar qualsevol servei per
saber-ne els riscos i els avantatges per a la seva salut, especialment les persones més
grans de 65 anys.
i)

No destorbar la llibertat o benestar de les sòcies o socis i usuaris/es.

j)

No està permès cridar, portar aparells musicals que siguin susceptibles de molestar la
resta de sòcies o socis i usuaris/es, córrer, tirar objectes i practicar jocs i/o esports fora
dels recintes especialment habilitats per a aquesta finalitat.

k) Respectar curosament les instal·lacions que posa a la seva disposició el Club: informar
als empleats de les deficiències provocades o degut a l’ús, que es puguin detectar. El
soci
o sòcia i l’usuari/a que provoqui els desperfectes en serà responsable
personalment. Quant als desperfectes causats pels socis o sòcies i usuaris/es menors
d’edat o incapacitats, serà responsable qui en tingui assignada la tutela, guarda, pàtria
potestat o custòdia, d’acord amb les disposicions vigents sobre la matèria.
l)

No està permesa la venda ni el consum de tabac o begudes alcohòliques.

m) No està permesa la venda de cap producte dins la instal·lació. Amb aquesta finalitat
existeix la botiga i les màquines de vending distribuïdes pel centre.
n) No s’admeten animals domèstics, excepte gossos pigall.

CAPÍTOL 6 - RÈGIM DISCIPLINARI
SECCIÓ 1 - PROCEDIMENT DISCIPLINARI
Article 21: Responsabilitat disciplinària
Independentment de la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer, les sòcies i els socis
estan lligats/des a la responsabilitat disciplinària que es preveu en aquest capítol.
Article 22: Infracció d’un convidat/da pel soci o sòcia
En el cas de comissió d’una infracció per part d’un invitat, és responsable pecuniari dels
perjudicis econòmics, en el seu cas, el soci invitant, sense perjudici de la facultat d’exercitar les
accions judicials que corresponguin a la Junta Directiva del Club, directament contra l’infractor,
o al soci invitant contra l’invitat en dret de repetició.
Article 23: Exercici de la potestat jurisdiccional esportiva
L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari correspon a la Junta
Directiva del Club (òrgan competent), pel que fa als sòcies i sòcies, esportistes, tècnics i
directius/ves, de conformitat amb els principis legals establerts en el Decret legislatiu 1/2000,
de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.
Article 24: Regulació del procediment sancionador
La imposició de sancions a causa de les infraccions relacionades amb la conducta associativa es
farà prèvia la instrucció d’un expedient disciplinari que s’ajustarà a les normes següents:
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a) La Junta Directiva, tant aviat com tingui coneixement d’una infracció, acordarà la
incoació d’un expedient disciplinari i nomenarà, entre els seus i les seves membres, un
instructor o instructora. Aquest acord es comunicarà fefaentment al soci o sòcia
afectada. La Junta Directiva, abans d’acordar la incoació de l’expedient, podrà disposar
facultativament la pràctica d’aquelles informacions prèvies que cregui convenients.
b) Un cop iniciat l’expedient, la instructora o instructor disposarà la pràctica de totes les
actuacions i proves que cregui necessàries, com la declaració de l’interessat o
interessada, declaracions de testimonis, aportació documental o qualsevol diligència.
c) Un cop finalitzada aquesta fase, l’instructor o instructora de l’expedient presentarà un
informe-proposta a la Junta Directiva, i aquesta decidirà entre el sobreseïment i arxiu
de l’expedient, o la imputació a la interessada o interessat del plec de càrrecs i se li
comunicarà de forma fefaent i per escrit.
d) El plec de càrrecs comprendrà una relació dels fets que s’imputen al soci o a la sòcia, i li
concedirà un termini de sis dies naturals perquè pugui presentar per escrit el plec de
descàrrecs i la proposta per a la pràctica de proves que consideri adients a la seva
defensa.
e) Un cop passat el termini per presentar el plec de descàrrecs i, si cal, practicades les
proves proposades, la Junta Directiva dictarà resolució en el termini màxim de 30 dies
hàbils.
f)

La resolució de la Junta Directiva podrà ser exculpadora per a la persona expedientada,
tot disposant el sobreseïment i l’arxiu de l’expedient, o condemnatòria, amb la
determinació de la sanció que li imposi. En ambdós supòsits, la resolució serà motivada,
se li notificarà de forma fefaent, i l’advertirà del recurs procedent, si n’hi ha, i del
termini de dies hàbils per interposar-lo.

g) A l’inici de l’expedient, o en qualsevol moment de la tramitació, i si les circumstàncies o
fan aconsellable, la Junta Directiva podrà acordar cautelarment la suspensió de la seva
condició de soci o sòcia.
h) Entre l’acord d’inici de l’expedient i la notificació a l’interessat o interessada de la
resolució de la Junta Directiva a la qual es refereix l’apartat f, no podran transcórrer
més de sis mesos.
Article 25: Recursos
Contra els acords disciplinaris adoptats per la junta directiva per infraccions contra la conducta
esportiva i la conducta associativa, i també contra qualsevol altra decisió de tipus societari
aprovada per la junta de l’entitat, es podrà formular l’oportuna reclamació davant l’autoritat
judicial en el termini de 20 dies següents a la notificació de l’acte impugnat.
La interposició del recurs assenyalat en el present article no suspèn l’executabilitat dels acords
objecte del recurs, llevat que hi concorrin circumstàncies que així ho aconsellin, a criteri de
l’òrgan revisor judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada de l’interessada o interessat.
SECCIÓ 2. FALTES I SANCIONS
Article 26: Graduació de les faltes
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.
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Article 27: Faltes lleus
Es consideraran faltes lleus:
a) La no adopció de les degudes normes d'higiene i seguretat.
b) La reiterada negativa del soci o sòcia a vestir-se adequadament per a l'activitat que
hagi de realitzar.
c) La conducta molesta envers les/els altres sòcies/s o usuàries/s.
d) L'incompliment o desobediència a les normes estatutàries o de les contingudes en
aquest Reglament sempre que les esmentades transgressions no revesteixin
transcendència o no comportin perjudicis al Club, als seus empleats/des, socis/es, o
usuaris/es.
e) La inadequada utilització dels serveis i instal·lacions, sempre que tingui la suficient
importància per considerar-la falta i no comporti danys.
f)

Els actes enumerats a l’article següent quan no tinguin la suficient transcendència com
per ser classificats com a greus.

g) L’ús reiterat de vocabulari groller i malsonant a les dependències del Club.
Article 28: Faltes greus
Es consideraran faltes greus:
a) La comissió de dues faltes lleus en un període d'un any.
b) La negativa a exhibir la credencial de soci o sòcia (on el seu defecte un document
acreditatiu oficial) segons els termes establerts els articles 9 i 10 d'aquest Reglament.
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 un perjudici al Club, als
seus empleats/des, socis/es o usuaris/es.
e) El deslluïment de béns propietat dels socis o de les sòcies o dels usuaris o usuàries.
f)

La falta al respecte i a la consideració deguda als altres socis i sòcies, empleats/des del
Club i membres de la Junta Directiva.

g) L’estada no autoritzada a les instal·lacions del Club fora de l’horari establert per als
socis/es.
h) La sostracció de qualsevol mena de béns sempre que l’acte no s’hagués efectuat amb
violència.
i)
j)

Els mateixos fets esmentats a l’article següent, si no tinguessin la suficient
transcendència per ser qualificats com a molt greus.
La presència d’un o d’una menor de 14 anys a les instal·lacions sense la presència
d’una persona adulta responsable, excepte quan estigui realitzant alguna activitat sota
la vigilància dels tècnics de la mateixa.

Article 29: Faltes molt greus
Es consideraran faltes molt greus:
a) La comissió en un període de tres anys de dues faltes greus.
b) Les agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de paraula a qualsevol
responsable, treballador/a del Club o membre de la Junta Directiva.
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c) Les agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de paraula a qualsevol
soci/a o usuari/a del CN Atlètic-Barceloneta.
d) L 'incompliment de la sanció imposada per la comissió d'una falta greu.
e) L’incompliment o la desobediència de les normes estatutàries o reglamentàries o d’unes
altres que en un futur les puguin substituir, així com qualsevol altre directriu que surti
dels òrgans autoritzats de l’entitat, sempre que les transgressions esmentades
comportin perjudicis per a tercers, per al mateix club, per als seus empleats o per als
seus representants. Si el perjudici causat s’hagués produït voluntàriament, s’aplicaria la
sanció corresponent en el seu grau màxim.
f)

La sostracció de qualsevol mena de béns de valor considerable, si l’acte hagués estat
efectuat amb violència a les coses o a les persones. En el cas d’haver-hi violència, la
sanció s’haurà d’aplicar en el seu grau màxim.

g) La comissió voluntària de perjudicis a béns del Club, dels socis o dels seus invitats. Si el
perjudici s’hagués produït amb violència, s’aplicarà la sanció corresponent en el seu
grau màxim.
h) La presència a les instal·lacions en estat d’embriaguesa o sota els efectes de
substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques.
i)

L’ús fraudulent de la credencial de soci o sòcia.

j)

La comissió de qualsevol acte susceptible de causar danys físics a les persones.

k) La comissió de qualsevol acte tipificat com a delicte, segons el que disposa el codi penal
i les normatives amb què es complementi.
Article 30: Sancions
Per raó de les infraccions tipificades a la Llei de l’esport, es poden imposar les sancions
següents:
1. L'avís
2. L’amonestació pública
3. La suspensió o la inhabilitació temporal
4. La privació definitiva o temporal dels drets d'associat o associada
5. La privació de la llicència federativa
6. La inhabilitació a perpetuïtat
7. La prohibició d'accedir al recinte esportiu
Article 31: Sancions per infraccions molt greus
Corresponen a les infraccions molt greus les següents sancions:
a) La inhabilitació a perpetuïtat
b) La privació definitiva de la llicència federativa
c) La privació definitiva dels drets d’associat o associada
d) La privació del dret d’associat o associada per un període d'un a quatre anys
e) La prohibició d'accedir al recinte esportiu per un període d'un any o més, fins a un màxim
de cinc
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Article 32: Sancions per infraccions greus
Correspon a les infraccions greus les següents sancions:
a) La privació dels drets d’associat o associada per un període d’un mes a un any
b) La prohibició d’accedir al recinte esportiu per un període d’un mes a un any
Article 33: Sancions per infraccions lleus
Corresponen a les infraccions lleus les següents sancions:
a) La privació dels drets d'associat o associada per un període màxim d'un mes
b) La prohibició d'accedir al recinte esportiu per un període màxim d'un mes
c) L'avís
d) L’amonestació pública
Article 34: Prescripció de les infraccions
Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus, a l'any i les molt greus, als tres anys d' haver
estat comeses.
Article 35: Disposicions generals sobre les sancions
1. Si un sol acte fos constitutiu de dues faltes diferents, s’haurà d’imposar la sanció que
correspongui a la sanció amb major gravetat.
2. En cas de cometre dos o més actes constitutius de falta, s’hauran de sumar les
sancions que corresponguin a cadascuna.
3. En el cas de cometre una falta com a conseqüència d’altre més greu, només s’haurà
d’imposar la sanció corresponent a aquesta última, però en el grau màxim.
4. En el cas de reiteració o reincidència de tres o més faltes molt greus, s’aplicarà la
sanció d’expulsió definitiva. No es computaran les faltes sancionades de les quals a
l’expedient personal del soci hagi caducat la data.
5. La sanció s’ha de considerar en ferma tot i que el soci o sòcia sancionats en presentin
recurs davant qualsevol institució diferent de l’entitat, ja sigui federativa, administrativa
o judicial.
Article 36: L’expedient disciplinari del soci o de la sòcia
Les sancions disciplinàries imposades als socis o a les sòcies s’han de fer constar en expedients
de caràcter personal, oberts per aquesta finalitat tan aviat con tinguin fermesa.
En tot cas, aquestes anotacions s’hauran de cancel·lar d’ofici un cop transcorregut els terminis
següents:
a) Dos anys en el supòsits de faltes considerades molt greus.
b) Un any en supòsits de faltes considerades greus.
c) Sis mesos en supòsits de faltes considerades lleus.
El còmput del termini per a la cancel·lació s’haurà d’iniciar tan aviat con sigui ferma la sanció i
s’entendrà de caducitat, sense que cap actuació o decisió corporativa el pugui interrompre.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Totes les dades de caràcter personal que s’hagin de recaptar tant dels socis i sòcies com dels
usuaris i usuàries, per a la bona marxa de l’entitat, així com la informació sobre els expedients
disciplinaris que puguin recaure sobre aquestes persones, seran tractades amb un compliment
rigorós de la Llei 15/199, de 13 de desembre sobre Protecció de dades de Caràcter Personal i
per les normes reglamentàries vigents que la despleguin.

DISPOSICIONS FINALS
1. La Junta Directiva ha de prendre les mesures oportunes per donar la suficient publicitat
a aquest Reglament, que ha de posar-se a disposició dels socis que ho sol·licitin a la
secretaria de l’entitat. També estarà penjat a la pàgina web.
2. Aquest reglament pot ser modificat per la Junta Directiva, que haurà de comunicar les
possibles modificacions a l’Assemblea de socis i exposar l’acord de modificació en el
tauler d’anuncis del Club durant els trenta dies següents a la seva adopció.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única: Queden derogades totes les normes i disposicions d’ordre intern que hagin estat
adoptades per l’entitat amb anterioritat a aquest Reglament encara que s’hi contradiguin, així
com l’anterior Reglament de Règim Intern de l’entitat.
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