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REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Article 1r – OBJECTE
El present reglament regula les relacions, actuació i comportament dels socis i
sòcies del CLUB TENNIS BARCINO en l’ús i gaudiment de les dependències i instal·lacions socials per a facilitar la convivència entre els Socis i Sòcies, evitant molèsties i
abusos.
El no compliment de les normes contingudes en el present Reglament donarà lloc
a la consideració d’infracció i a la conseqüent amonestació o sanció, segons la gravetat
o reincidència.
Les diferències i qüestions de caràcter personal que puguin aparèixer entre els
Socis o Sòcies seran sotmeses a la decisió d’una Comissió d’Arbitratge, formada pel President del Club, que a la vegada ho serà de la Comissió, per dos membres de la Junta
Directiva i per dos Socis/Sòcies designats un per cadascun dels interessats. Si aquests
no estiguessin d’acord amb el que decideixi la Comissió d’Arbitratge, seran exclosos
del Club.

Article 2n – SOCIS I SÒCIES / SOCIS I SÒCIES AMB CONVENI DE CORRESPONDÈNCIA
2.1. SOCIS I SÒCIES
Tindran aquesta consideració i podran gaudir de les instal·lacions els socis i
sòcies d’honor, de mèrit, actius, familiars i transeünts a qui fa referència els Estatuts
del Club i que estiguin al corrent de pagament de les quotes socials.
2.2. CATEGORIA I TIPUS DE SOCIS/SÒCIES
a) Socis i Sòcies d’Honor
b) Socis i Sòcies de Mèrit
c) Socis Actius / Sòcies Actives: Adult (majors de 16 anys), Juvenil (de 10 a 15
anys), Infantil (menor de 10 anys) i Infantil menor de 3 anys.
d) Socis Familiars: cònjuge, avis/àvies, pares/mares, germans/germanes,
fills/filles i fills/filles menors de 3 anys
e) Socis i Sòcies Transeünts: transeünt (màxim 3 mesos), itinerant (mínim 1 any
i màxim 4 anys)
2.3. SOCIS I SÒCIES AMB CONVENI DE CORRESPONDÈNCIA
Es consideraran d’aquesta mena aquells que ho siguin d’un altre Club o entitat
que mantingui conveni de correspondència amb la nostra entitat, els quals podran gau-
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dir de les diferents instal·lacions segons l’acord vigent i amb les limitacions que assenyali la Junta Directiva.
2.4. SOCI/SÒCIA DE BAIXA TEMPORAL
El present reglament regula l’apartat segon de l’article 10 dels Estatuts. La baixa
temporal només pot ser sol·licitada pels socis actius.
La baixa temporal es podrà concedir per:
2.4.1. Motius d’estudis o de caràcter professional
a) La concessió de la baixa temporal per motius d’estudis o professionals
tindrà efecte a partir del dia 1 del mes següent de la seva aprovació
per la Junta Directiva. En el cas de la baixa temporal per estudis (ERASMUS...) amb una durada inferior a un any, es concedirà la baixa temporal per aquest període de temps.
b) A la carta de sol·licitud s’haurà de fer constar el nou domicili de residència mentre duri la baixa temporal, així com adjuntar un document
acreditatiu de l’estament, empresa, organisme o institut docent al qual
es traslladi.
2.4.2. Ser tres socis en una família
Quan siguin tres o més socis en una família i les seves quotes siguin
abonades per una mateixa persona, es podrà sol·licitar la baixa temporal d’un de cada tres socis actius.
2.4.3. Normes comunes a totes les baixes temporals
a) Es concedirà pel període mínim d’un any i màxim de tres, a excepció
dels estudis (ERASMUS...) segons estipula l’apartat a) del punt 2.4.1.
b) La quota reduïda que s’ha de satisfer durant el període de baixa temporal equivaldrà al 25% de la seva quota vigent de soci actiu, a excepció dels que tenen les quotes congelades, que passaran a pagar el 25%
de la quota d’adult actiu vigent.
c) El sol·licitant indicarà l’entitat bancària i el número de compte de domiciliació dels rebuts, si procedeix.
d) Per a sol·licitar la baixa temporal ha d’haver transcorregut, com a mínim, un any des del seu ingrés, o alta procedent d’una baixa anterior, i
fixar la seva residència fora de la província de Barcelona, amb l’excepció dels que ho demanen segons es regula en el punt 2.4.2.
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e) La concessió de la baixa temporal comporta la no utilització de les instal·lacions del Club i l’obligació, en el seu cas, de deixar lliure i buit
l’armari sempre que el Club ho demani.
f) Estant en situació de baixa temporal no podrà fer ús del dret de correspondència amb altres clubs.
g) En cas de sol·licitar el reingrés abans del termini mínim d’un any,
s’aplicarà el quart paràgraf de l’article 10 dels Estatus Socials, on s’indica que:
“La Junta Directiva, a petició del soci o sòcia, pot acordar que quedi
sense efecte la situació de suspensió o baixa temporal en la condició
de soci. Si sol·licita el seu reingrés abans d’haver transcorregut el període de la seva baixa, es veurà obligat a satisfer al Club el pagament de
les quotes, tant ordinàries com extraordinàries, corresponents al
temps transcorregut des de la seva sol·licitud de baixa temporal, descomptant naturalment el 25% ja pagat.”
h) D’acord amb l’últim apartat de l’esmentat article 10 dels Estatuts Socials:
“Qualsevol suposició excepcional serà resolta per la Junta Directiva”.
2.4.4. Horaris d’accés i entrades per a socis i sòcies en baixa temporal
a) Durant el període de baixa temporal els socis i sòcies en aquesta situació podran entrar al Club, sempre que ho desitgin, en les franges horàries de 13.00 a 17.00 h i de 20.30 a 23.00 h per poder accedir al Restaurant del Club.
b) El Club posa també a disposició dels socis i sòcies de baixa temporal 6
entrades anuals de lliure accés per a qualsevol dia de l’any en qualsevol franja horària. En cas de voler fer ús de les instal·lacions del Club
(pistes de tennis i pàdel, piscina, gimnàs, etc.), el soci o sòcia haurà
d’abonar l’import equivalent a una invitació.
2.4.5. Invitacions per a socis i sòcies de baixa temporal
Si un soci o sòcia està en situació de baixa temporal, no podrà fer ús de les
6 invitacions anuals gratuïtes per a convidats.
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2.5. NORMES PER A LA CONCESSIÓ DEL CARNET DE SOCI FAMILIAR I ALTRES
2.5.1. Beneficiaris
Podran posseir, a perpetuïtat, el Carnet de Soci/Sòcia Familiar els cònjuges, avis/àvies, pares/mares, germans/germanes i fills/filles dels Socis i
Sòcies d’Honor, de Mèrit i Actius, sempre que aquests mantinguin la condició de soci.
2.5.2. Altres beneficiaris
El Club NO CONCEDIRÀ, sense previ acord de la Junta Directiva, altres Carnets en base a altres mèrits diferents al de ser Soci o Sòcia d’Honor, de
Mèrit, Actiu o Familiar.
En cas que la persona sol·licitant fos accionista d’INDESA o d’INCOMESA,
la Junta Directiva basarà la seva decisió, sense que això sigui determinant
sinó simplement orientatiu, en fets com que:
a) El sol·licitant hagi estat anteriorment Soci o Sòcia d’Honor, de Mèrit o
Actiu.
b) El sol·licitant sigui posseïdor d’accions d’INDESA o d’INCOMESA sèrie
A, B, C o D en primera adquisició i anterior a 1971.
c) El sol·licitant sigui posseïdor d’Aportacions Reintegrables o Cèdules
del Club.
En el cas d’aquests beneficiaris, els carnets NO GAUDIRAN DE RENOVACIÓ
AUTOMÀTICA sinó que estaran subjectes a la decisió de la Junta Directiva
per a cada anualitat.
2.5.3. Drets
Les persones posseïdores de Carnets de Soci/Sòcia Familiar tindran dret
a l’entrada al recinte del Club i a l’ús de les instal·lacions recreatives, podent utilitzar la piscina, el gimnàs i el pavelló. Podran fer ús de les instal·lacions de raqueta (pistes de tennis, pàdel i frontó) abonant prèviament la
corresponent quota d’invitació.
2.5.4. Quotes per al carnet de Soci/Sòcia Familiar
S’han establert dues quotes:
a) Per als cònjuges.
b) Pe als avis/àvies, pares/mares, germans/germanes i fills/filles dels
socis i sòcies d’Honor, de Mèrit i Actius.
La quota per al cònjuge serà del 75% de la quota vigent del soci actiu adult.
La quota per als altres familiars (avis/àvies, pares/mares, germans/germanes i fills/filles majors de 3 anys), serà del 105% de la quota vigent del
soci actiu adult.
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Article 3r – CONVIDATS / ACOMPANYANTS
3.1. CONVIDATS I CONVIDADES
Són aquelles persones que, sense distinció de parentiu, edat i sexe, i presentades
per un Soci o Sòcia d’Honor, de Mèrit, Actiu, Familiar, Transeünt i per Correspondència,
facin ús, preceptivament acompanyades de l’esmentat Soci o Sòcia, d’alguna de les instal·lacions del Club, previ pagament de la tarifa establerta.
3.2. ACOMPANYANTS
Són aquelles persones que, acompanyades d’un Soci o Sòcia d’Honor, de Mèrit,
Actiu, Familiar, Transeünt o per Correspondència, només tenen dret a l’entrada en el
recinte del Club, sense opció al gaudiment de cap instal·lació esportiva.
Del comportament dels Convidats/Convidades i Acompanyants, pel que es refereix a l’acompliment del previst en els Estatuts i el present Reglament, serà responsable, material i moralment davant del Club, el Soci o Sòcia que els presenti i acompanyi.
3.3. NORMES PER LES PERSONES CONVIDADES I ACOMPANYANTS
a) Per poder accedir al Club, les persones convidades i acompanyants han de venir sempre en companyia del soci o sòcia i identificar-se al control d’accés
del Club amb el seu document nacional d’identitat, o amb el passaport en el cas
d’estrangers, i facilitant les dades que se li demanin.
b) Les invitacions són d’ús personal i intransferible, vàlides durant un dia, per a
fer ús d’una instal·lació esportiva o fer una reserva de pista.
c) El Club es reserva el dret d’admissió.
d) El Club posa anualment a la disposició de tots els socis i sòcies d’Honor, de
Mèrit i Actius 6 invitacions gratuïtes per a convidats, vàlides fins al 31 de
desembre de l’any en curs.
e) Per a poder fer ús de les instal·lacions del Club, el soci o sòcia –prèviament
enregistrada la persona convidada al control d’accés del Club– podrà recollir
el tiquet de la invitació a la recepció del Club.
f) Les 6 invitacions gratuïtes permeten a les persones convidades fer ús de totes
les instal·lacions del Club, al llarg d’un dia, però amb les mateixes restriccions
horàries que les invitacions de pagament.
g) Les invitacions són anuals i no acumulatives.
h) Si un soci o sòcia es dóna de baixa temporal, no podrà fer ús de les invitacions.
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i) Si un soci o sòcia esgota les 6 invitacions, haurà d’abonar l’import equivalent a
una invitació per als futurs convidats.
j)

L’import i la possibilitat de fer servir les invitacions de les persones convidades varia en funció de següents horaris:
 Hores no autoritzades per a jugar a tennis ni pàdel: De dilluns a divendres de 13.00 a 15.00 h i els caps de setmana i festius de 7.00 a 15.00 h.
 Hores vall: Dissabtes, diumenges i festius, de les 15.00 a les 22.00 h
 Hores normal: La resta

Article 4t – ENTRADA AL CLUB
L’entrada a totes les instal·lacions esportives, socials i altres serveis queda reservada exclusivament als Socis i Sòcies del Club i als seus Acompanyants i Convidats.
Tot soci/sòcia es veurà obligat a demostrar tal condició a petició del personal
del Club, exhibint el corresponent carnet acreditatiu.
La persona Convidada o Acompanyant restarà en companyia del Soci o Sòcia
responsable del seu comportament.

Article 5è – QUOTES SOCIALS
Les quotes socials de manteniment es cobren a la bestreta, segons previ acord,
per mesos, trimestres, semestres o anys mitjançant la corresponent entitat bancària.
Damunt els rebuts no liquidats en el venciment s’aplicarà un 1O% en concepte
de despeses ocasionades per dilació.
La manca de pagament de tres quotes mensuals ocasionarà la pèrdua de la condició de Soci o Sòcia del Club, segons determina l’article 11è dels Estatuts.
La irregularitat en el correu, canvi d’adreça (d’aquesta circumstància ve el Soci
o Sòcia obligat a posar-ho en coneixement dels serveis administratius), absència per
viatges, etc., no són impediments per a que la pèrdua de la condició de Soci o Sòcia o el
recàrrec per demora es produeixi.
Totes les quotes que no es facin efectives amb carrec a compte bancari o d’estalvi tindran un recarrec en concepte de despeses d’administracio, que determinara la
Junta Directiva.
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5.1. NORMES PER A LA CONGELACIÓ O EXENCIÓ DE QUOTES
5.1.1. Congelació de quotes als 70 anys
Es congelarà la quota a tots aquells socis i sòcies que hagin complert l’edat
de 70 anys i que tinguin una antiguitat mínima de 5 anys com a soci actiu.
5.1.2. Exempció de quotes als 75 i 80 anys
a) Es concedirà l’exempció de quota a tots aquells socis i sòcies actius
que, havent complert l’edat de 80 anys, tinguin una antiguitat mínima
de 30 anys com a socis.
b) S’acorda concedir l’exempció de quota a tots aquells socis i sòcies actius que, havent complert l’edat de 75 anys, tinguin una antiguitat mínima de 50 anys com a socis.
c) Cada any s’haurà d’obtenir la llista de socis i sòcies que compleixin
aquestes condicions i a cadascun d’ells se’ls hi haurà d’enviar la carta
comunicant la congelació o exempció de la quota.

Article 6è – UTILITZACIÓ D’INSTAL·LACIONS I SERVEIS AMB CARÀCTER GENERAL
Tot soci i sòcia haurà de comportar-se en el recinte del Club d’acord amb les adients
normes d’educació i civisme.
a) Els pares/mares/tutors són responsables dels fills menors d’edat. La possible
sanció de privació d’entrada al Club per mancaments comesos recaurà damunt
els menors, encara que les responsabilitats econòmiques pels desperfectes ocasionats o altres abusos hauran d’ésser assumides pels pares/mares/tutors.
b) Cap menor de 8 anys podrà romandre en el Club sense la tutela d’una persona
adulta. El mancament a aquestes normes es considerarà falta greu, que recaurà
en els pares/mares o tutors legals.
c) No serà permesa la permanència amb roba esportiva en el restaurant, saló, sales
de jocs, recreatives i de lectures, i saló d’actes quan es destini a tal finalitat i en
qualsevol altre recinte amb funcions similars.
d) Queda prohibida la utilització de patins, bicicletes, tricicles, el jugar a futbol, etc.,
fora dels llocs destinats a tal fi.
e) Únicament podran utilitzar-se les pistes de tennis, pàdel, pavelló, sala de fitness,
piscina, etc., amb els apropiats indumentària i calçat.
f) No es podran treure menjars o begudes fora de les zones del bar, restaurant, saló
o terrasses fixades a propòsit, i per cap motiu deurà abandonar-se a terra un
objecte qualsevol ni llençar brossa fora dels recipients disposats a tal fi. Única-
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ment podran beure’s begudes al saló si són servides pel personal de la cafeteria/restaurant.
g) El Club es reserva el dret a organitzar actes socials en què s’utilitzin aquests
espais (presentacions, sopars, concerts...).
h) Els vestidors únicament seran destinats a la finalitat per a la qual foren creats,
quedant prohibit tot gènere de jocs, càntics, enrenous i tot acte o actitud atemptatòria a la sensibilitat i benestar dels altres.
En els vestidors no serà permesa l’entrada de cap persona d’un altre sexe a partir dels 5 anys fets.

Article 7è - ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
7.1. PISTES DE TENNIS
7.1.1. Normativa d’ús i reserva de pistes de tennis, pàdel i frontó
a) Utilització de les pistes de tennis i pàdel
Es podrà fer ús de les pistes tots els dies de l’any des de les 7.00 a les
22.30 hores, a excepció del dia de Nadal, i amb restricció els dies 23 de
juny, 24 i 31 de desembre i 1 de gener, i sempre que estiguin en degudes condicions d’ús segons el parer del serveis tècnics del Club.
L’horari els dies 23 de juny, 24 i 31 de desembre serà de 7.00 a 21.00
hores, el dia 25 de desembre el Club romandrà tancat i el dia 1 de gener l’horari serà de 9.00 a 22.30 hores.
La utilització de les pistes queda reservada als socis i sòcies actius
(adults i juvenils), professorat i entrenadors/entrenadores del Club i
als socis i sòcies d’altres Clubs amb què es mantingui correspondència.
Els socis i sòcies infantils podran fer-ne ús els dissabtes, diumenges i
festius a partir de les 15 hores i sempre que no hi hagin competicions
amb una notòria ocupació; per a la resta de dies, els socis i sòcies infantils caldrà que paguin la invitació establerta. Els socis i sòcies infantils, a part d’aquestes franges, podran demanar pista durant la Setmana Santa, el mes d’agost, Nadal i en les èpoques que hi hagi poca
demanda. Els socis i sòcies juvenils podran jugar a tennis i pàdel igual
que els adults.
Tot soci o sòcia actiu (adult i juvenil) podrà convidar a altres persones,
excepte els dissabtes, diumenges i festius al matí, dies de Campionats.
En casos molt especials es podrà autoritzar a una persona Convidada
a jugar en hores no permeses, sempre amb aprovació prèvia de la Direcció del Club, i no més de dues vegades en un mes, subjectant-se a
les condicions establertes. Correlativament, una mateixa persona, no
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associada, no podrà ser convidada més d'una vegada al mes per un
mateix associat.
Pel que fa a la pista número 11, caldrà reservar-la com la resta de pistes, sempre que s’utilitzi per jugar a tennis. Tindrà prioritat l’esport
del tennis. Per a altres esports que no siguin el tennis (futbol o basquet), només es podrà utilitzar els dissabtes, diumenges i festius a partir de les 14.00 h., sempre que el poliesportiu estigui ocupat. Està prohibit accedir-hi amb qualsevol tipus de beguda i/o menjar. Sempre
s’haurà de fer servir amb roba i calçat esportius adequats. El personal
de manteniment de pistes supervisarà que l’ús sigui l’adequat.
b) Normativa general de les reserves presencials
La petició de pistes al Servei de Control requerirà la presència en el
mateix de dos o quatre jugadors/jugadores, segons es tracti d'individual o de dobles.
La reserva ha de ser exclusivament presencial en el Servei de Control
de Pistes.
En cas que coincideixin més de dues parelles per a la reserva de pistes,
s’atendran per ordre d’arribada degudament consignat, mitjançant el
formulari que hi haurà en el control de pistes i en què s’hauran d’apuntar els jugadors o jugadores.
Un cop assignada la pista, no es podran fer canvis d’hora, de pista ni
de jugadors o jugadores.
El Servei de control assignarà la primera pista que quedi lliure. En cas
que hi hagués més d’una pista lliure en el moment de la reserva, el soci
o sòcia podrà escollir-ne.
En cas que s’estigui disputant un Campionat, a petició de l'associat, se
li assignarà, sense hora fixada per endavant, la primera pista de Campionat que quedi lliure i tindrà preferència el soci que no hagués jugat.
El Club es reserva el dret d’ocupació de les pistes per a tasques de
manteniment.
Els noms dels jugadors que figurin en el full de control hauran de correspondre a les persones que realment estiguin en la pista. Mai un mateix Soci o Sòcia podrà tenir dret a l’ocupació múltiple i simultània de
pista.
Una vegada deixada la pista, podrà sol·licitar-se l'assignació d'una altra, seguint la mateixa normativa (és a dir, un associat que està ocupant una pista no pot estar inscrit, al mateix temps, en una altra).
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Seguint normes que emanen de la Junta Directiva, podrà deixar-se
d'assignar pista al soci o sòcia que no compleixi amb el pagament de
quotes o de rebuts de despeses i les derivades de circumstàncies excepcionals i de caràcter transitori per les quals tingui suspeses la condició de soci/sòcia i que ho impedeixi.
c) Normativa general de les reserves online
La utilització del mòdul web de reserves és per a ús exclusiu dels socis
i sòcies majors de 10 anys i per llurs convidats.
Estaran a disposició per reserva online les següents pistes:
• Pista 7 de tennis
• Pista 3 de pàdel
Les pistes estaran disponibles per reservar amb una antelació mínima
de 6 hores i màxima de 7 dies.
Es podrà anular la reserva fins a 6 hores abans de l’hora d’inici de la
reserva sense cap cost.
La reserva online tindrà un cost per cada integrant de la reserva final.
L’import serà el que s’hagi estipulat i estigui vigent en el moment de
la reserva.
Per facilitar l’ús de la reserva online es podran fer reserves unipersonals per part de qualsevol soci.
El soci que faci la reserva serà el responsable de facilitar a recepció els
noms dels altres integrants (tant si són altres socis com convidats)
com a molt tard un quart d’hora abans de l’inici de la reserva per tal
de validar-la i fer els càrrecs corresponents a cada integrant.
Si 10 minuts abans de l’hora d’inici de la reserva no estan tots els
membres, el treballador podrà oferir la reserva a d’altres socis que esperin per pista. Es cobrarà igualment el cost de la reserva al soci que
la va fer.
Cada soci només podrà formar part d’una única reserva online simultàniament.
Els treballadors del club no podran fer cap tipus de reserva anticipada,
ni per web ni pel programa de gestió. Únicament podran afegir els integrants pendents de confirmar.
En cas que un o varis membres de la reserva arribin tard, o no es presentin, rebran una sanció que consistirà en la impossibilitat de fer cap
reserva online durant un període d’un mes.
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d) Temps d’ocupació
Excepte en els casos excepcionals que es concreten en aquesta reglamentació, el temps d'ocupació de les pistes serà il·limitat dins de l'horari establert; no obstant això, quan la pista sigui sol·licitada per altres
associats o pel personal del Club, el temps d'ocupació serà de quaranta-cinc minuts per a partits individuals de tennis, de trenta minuts
per als partits individuals de pàdel i de seixanta minuts per als dobles
d’ambdós esports.
L’hora oficial per a iniciar l’ocupació de la pista serà la que marqui el
rellotge del control de pistes.
Tota aquella persona que hagi jugat un màxim de dues vegades en un
mateix dia i un mateix esport, en modalitat individual, no podrà tornar
a disposar de pista, encara que el seu company es disposi a fer-ho per
primera o segona vegada. Únicament podrà disposar de pista en cas
que a l’hora de començar a jugar per tercera i successives vegades hi
hagi alguna pista desocupada. Aquesta regla no operarà en la modalitat de dobles i de classes particulars.
L’última pista serà donada a les 22.00 hores en cas d’individual de pàdel, a les 21.45 hores per individual de tennis i a les 21.30 hores en cas
de dobles tant de tennis com de pàdel.
e) Reserva de pistes per part del club
Campionats: El Club es reserva el dret a destinar les pistes necessàries
per a la realització de partits, competicions oficials, campionats socials
i entrenaments, i es comunicarà amb els oportuns avisos, quedant com
a mínim 4 pistes a disposició dels socis no concursants en el cas del
tennis.
Escoles: El Club reservarà el número de pistes necessàries per a les
Escoles esportives i activitats estivals que organitzi (Campus esportiu,
Stage de Tennis...). Aquestes s’establiran anualment d’acord al número d’inscrits i grups establerts.
Classes particulars: Únicament podran realitzar-les aquells membres
del professorat que tinguin registre oficial (és a dir, formin part del
personal del Club) en la franja horària establerta per la Junta Directiva.
No podran donar classes particulars persones (socis o no socis) que
no estiguin en el registre oficial. L’incompliment serà sancionat amb
el que preveu el Reglament de Règim Interior.
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f) Serveis
També correspon a la Junta Directiva la regulació dels preus de tots
els serveis als jugadors, inclosos les pilotes, tovalloles, llum i altres que
es puguin establir en el futur.
g) Frontó
La pràctica d’aquesta modalitat es regirà per l’establert a les pistes de
tennis i pàdel d’aquesta normativa, fora que el temps de joc resta limitat a 30 minuts. Podran fer-lo servir els socis i sòcies d’Honor, de Mèrit
i Actius (adults, juvenils i infantils), i els convidats d’aquests.
h) Notes i incidències
Tots els socis i sòcies estan obligats a respectar i conservar el bon estat
de les instal·lacions i del material que els sigui facilitat, així com donar
l’oportú avís relacionat amb els deterioraments que es pogués observar.
No està permesa la pràctica esportiva que no sigui la pròpia de cada
instal·lació.
La Junta Directiva, a través de la Comissió de Tennis, podrà adoptar
qualsevol altra mesura que aconsellin i comunicarà els canvis aprovats al taulell d’avisos del Club. Així mateix, quedarà encarregada de
resoldre les incidències que pugui plantejar l'adaptació a la nova reglamentació de les situacions creades a l'empara de les normes vigents.
La Junta Directiva es reserva el dret de modificar el que s’ha exposat
en cas que l’excepció s’hagi de convertir en norma.
7.2. SALA DE FITNESS
7.2.1 Horari
L’horari d’obertura de la Sala de Fitness es el seguent:
 Dilluns a divendres: De 7 a 22 h
 Dissabte i diumenge: De 10 a 14 h i de 17 a 20.30 h (excepte agost, que
romandra tancat per la tarda)
 Festius: De 10 a 14 h
7.2.2 Normativa
a) L’acces a la sala esta prohibit als menors de 16 anys.
b) Per a qualsevol excepcio, cal demanar la corresponent autoritzacio a Secretaria.
Club Tennis Barcino
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c) Previa autoritzacio paterna, els menors d’entre 14 i 16 anys podran
sol·licitar el permís per fer l’us de la Sala de Fitness. Així mateix podran
practicar en aquesta instal·lació els socis i sòcies menors d’entre 14 i 16
anys quan vagin acompanyats per una persona responsable i que acreditin l’autorització pertinent.
d) Els menors de 14 anys excepcionalment podran fer us de la Sala de Fitness, acompanyats d’un adult, únicament per motius mèdics acreditats.
e) Esta prohibida l’entrada a la sala amb sabatilles de tennis o calçat de
carrer per evitar el deteriorament del parquet i de certes maquines.
Tampoc s’hi pot accedir amb xancletes.
f) Per higiene, es obligatori l’us de tovallola en totes les maquines de la
sala. S’han de deixar les maquines que s’han fet servir igual que s’han
trobat.
g) Un cop finalitzats els exercicis cal tornar el material utilitzat al seu lloc.
h) Consultar als monitors responsables de la sala en aquell moment davant
qualsevol dubte que es tingui.
i) El temps d’utilitzacio de les maquines de cardio no ha de sobrepassar
els 30 minuts, sempre i quan hi hagi altres socis en espera.
j) A l’entrar a la Sala de Fitness cal facilitar el numero de soci al tecnic de
la sala.
7.3. PISCINA
7.3.1. Normativa piscina, hidromassatge i bany vapor
a) Horari
Horari d’hivern
Laborables: de dilluns a divendres de 8 a 22 h
Dissabtes, diumenges i festius: de 9 h a 15 h i de 17.30 a 20.30 h
Horari d’estiu (de finals de juny a mitjans de setembre)
De dilluns a diumenge: de 8 a 21 h
La Direcció es reserva el dret de fixar la temporada d’utilització de la
piscina i els corresponents horaris, així com de cobrir-la o descobrir-la,
adaptant-se a les conveniències de cada època.
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b) Dret d’ús
Tindran dret a l’entrada en el recinte de la piscina i a utilitzar aquestes
instal·lacions:








Els socis i sòcies d’Honor, de Mèrit, Actius, Familiars, Transeünts i
per Correspondència.
Les persones convidades per un Soci o Sòcia, previ abonament del
dret que correspongui. El Soci que porti un convidat en serà responsable del seu comportament.
Aquelles altres persones que acreditin el dret d’ús de la instal·lació.
Els menors de 14 anys no podran tenir accés ni romandre a la piscina si no van acompanyats d’algun Soci familiar adult i responsable, defugint el Club tota responsabilitat en cas de manca de compliment d’aquest precepte. Excepcionalment, als majors de 12 anys,
prèvia signatura d’un permís especial per part del pare, mare o tutor a la Secretaria del Club, se’ls permetrà el bany i l’estància a la
piscina sense anar acompanyats.
Els Socis menors que pretenguin fer ús de la piscina sota la vigilància d’un/a “cangur” hauran de ser autoritzats per escrit pels pares
o tutors qui, a més, hauran d’obtenir a la Secretaria del Club el corresponent passi perquè el mencionat “cangur” pugui accedir a la
piscina. El/la “cangur” no tindrà en cap cas dret a banyar-se a la
piscina.

Serà condició indispensable per accedir al recinte de la piscina, si se
n’és requerit, la presentació del carnet pels Socis esmentats en l’apartat 2) o del val d’invitació per als no Socis. El Club es reserva el dret de
no expedir vals per a convidats en cas d’aglomeracions.
c) És obligatori:
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L’ús de vestit de bany adequat, sabatilles i, quan la piscina està coberta, casquet de bany.
Dutxar-se abans de banyar-se a la piscina i, si s’ha realitzat exercici,
cal dutxar-se abans en el vestidor.
Seguir les indicacions del personal tècnic i dels socorristes.
Respectar les normes de seguretat de la instal·lació.
Respectar els altres usuaris.
Respectar els espais que es destinin a cursets de natació o activitats
dirigides.
Fer atenció als senyals de seguretat de la piscina pel que fa referència a la fondària.
Que els nens i nenes que no saben nedar duguin un dispositiu (armilla, bombolleta, etc.) adaptat a cada edat, que afavoreixi la flotabilitat i que mantingui el seu cap fora de l’aigua.
En el recinte de les piscines, no és permès cap tipus de joc o activitat
perillosa, com saltar, empènyer, enfonsar ningú o practicar jocs que
puguin comportar un risc físic.
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Que els infants estiguin controlats en tot moment per una persona
adulta i dins del seu camp de visió, quan es trobin dins de l’aigua o
a l’entorn de la piscina.
La utilització de bolquers especials (anomenats “little swimmers” o
similars) pels bebès.

d) No està permès:













Entrar al recinte de la piscina amb roba i calçat de carrer, excepte
persones especialment autoritzades (i sempre proveïdes de protecció en el calçat).
L’accés a la zona de bany a persones que pateixin malalties dèrmiques, contagioses i ferides obertes.
Fumar, menjar, ni beure en tot l’àmbit de la piscina, excepte la zona
de bar.
Introduir a la zona de platja de la piscina i el solàrium objectes de
vidre tals com gots, ampolles, o qualsevol altre material esmicolable.
L’ús de cap tipus de material (pilotes, objectes inflables, etc.) excepte en els horaris o espais establerts amb aquest fi.
L’ús del material esportiu de natació per altre fi que no sigui el de
la pràctica de la natació.
Introduir les cadires o gandules dins de l’aigua.
Introduir a la zona de platja i solàrium les cadires i taules que es
troben en la zona del bar.
La utilització d’aparells sonors o musicals que puguin destorbar en
els espais d’ús comunitari.
Travessar els carrers destinats a natació.
Accedir a la piscina sense la presència del socorrista.
Dins del recinte de la piscina, pròpiament dit, no és permès l’ús
d’objectes aliens a la natació que puguin molestar als altres Socis,
com banyeres de plàstic, pilotes, matalassos de goma, etc. Així mateix, no està autoritzat el desenvolupament de qualsevol joc o activitat que pugui ocasionar molèsties a la resta dels usuaris.

e) Es recomana:
 Nedar sempre per la dreta en els carrers quan hi hagin dos o més
nedadors.
 Si voleu tirar-vos de cap, comproveu que la fondària es suficient i que
no hi ha elements o persones contra els quals pugueu xocar.
 No deixar que els nens petits juguin prop dels vasos no apropiats per
a ells.
 Respectar un mínim de dues hores per banyar-se després d’un àpat.
 No entrar de cop a l’aigua per banyar-se per primera vegada, després
de menjar, d’haver pres molta estona el sol o d’haver fet un exercici
físic intens.
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 Col·locar una tovallola o estora sobre la platja de la piscina o les gandules si es vol prendre el sol.
 Prendre el sol amb moderació i utilitzar les cremes protectores adients.
f) Carrers reservats per a nedadors




Temporada d’hivern: Es deixaran posats tots els carrers.
Excepcions:
o Horari d’Activitats Dirigides. Es deixaran dos carrers.
o Caps de setmana entre 11 i 15 h: Es deixaran tres carrers.
Temporada d’estiu: Es deixaran posats dos carrers.
Excepcions:
o Horari de Campus: No hi hauran carrers per a nedadors.
o Horari d’Activitats Dirigides: Es deixarà un carrer per a nedadors.
o Caps de setmana entre 11 i 15.30 h: No hi hauran carrers per a
nedadors .
o Horari de 19.30 a 21 h: A partir dels dos carrers s’aniran col·locant més carrers quan hi hagin més de dos nedadors per carrer
amb un màxim de quatre carrers per a nedadors. En aquest horari tindran preferència els nedadors.

Malgrat aquesta disposició, serà potestat del personal del Club, i molt
en particular del socorrista, el decidir en cada moment si els carrils es
poden col·locar o no.
Aquesta disposició pot ser modificada per la Direcció sempre que es
consideri convenient.
7.3.2 Normativa de l’hidromassatge
a) Amb excepció d’aquelles a les quals es fa referència als carrers de natació, són d’aplicació totes les normes establertes per a l’ús de la piscina.
b) Està prohibida la utilització de l’hidromassatge a menors de 16 anys.
c) L’hidromassatge no és aconsellable per a embarassades i persones
amb varius.
d) El temps recomanat per utilitzar el jacuzzi no ha de superar els 20 minuts.
e) No està permès l’ús de telèfon mòbil.
f) És obligatori:
 Dur casquet de bany i banyador.
 Dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
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Abans d’utilitzar aquest servei, consultar amb el metge en cas de
patir o haver patit alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de caire
epilèptic, infecciosa-contagiosa o d’altres característiques.

g) No es permet:
 Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes.
 L’accés als menors de 16 anys.
 L’accés a persones que pateixin malalties infeccioses o hemorràgies de qualsevol tipus.
 Monopolitzar les diferents estacions (cascades).
 Reservar estacions (cascades).
h) Consells:
 Es recomana l’ús de l’hidromassatge a totes les persones que pateixin reumatisme, fatiga i estrès.
 No és recomanable estar-hi més de 10 minuts i en cap cas es poden superar els 20 minuts.
 Descansar uns minuts fora de l’hidromassatge després de la seva
utilització.
 Consultar al socorrista de la piscina en cas de tenir qualsevol
dubte.
i) Contraindicacions
 Persones amb hipertensió arterial greu o hipotensió.
 Persones que pateixin diabetis.
 Persones amb varius.
 Durant l’embaràs.
Si es compleix alguna de les condicions abans esmentades i es desitja fer
ús de l’hidromassatge, cal consultar-ho amb a un metge.
7.3.3 Normativa de la sauna
a) És obligatori:
 Dur sabatilles de goma netes i una tovallola per col·locar entre el
cos i el seient, evitant així el contacte directe amb els elements de
repòs.
 Dutxar-se i eixugar-se abans i després del seu ús.
 Respectar l’espai i la relaxació d’altres usuaris mantenint un comportament correcte i no alçant la veu.
b) No es permet:
 Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes, així com l’ús de guant de
crin o d’altres elements d’exfoliació.
 Afaitar-se o depilar-se.
 Pujar als bancs amb sabatilles.
 L’accés als menors de 16 anys.
 Fumar, menjar o entrar beguda.
 Portar joies ni objectes metàl·lics, per risc de cremades.
Club Tennis Barcino

Reglament de Règim Interior

20



L’accés a persones que pateixin problemes de varius, hipertensió
arterial, problemes cardíacs, trastorns de pressió, epilèpsia, hipertiroïdisme, diabetis, infeccions agudes, insuficiència renal,
malaltia bronquial severa, edemes, estats anèmics, dermatitis o
problemes de vasodilatació.

c) Consells:
 Es recomana hidratar-se durant els moments previs o immediatament després de gaudir de la sauna.
 No és recomanable estar-hi més de 10 minuts i en cap cas es poden superar els 20 minuts.
 Recomanem que, davant de qualsevol signe o símptoma de trobar-se malament, sortiu immediatament de la sauna.
 No és aconsellable fer ús d’aquest espai a persones que estiguin
sota els efectes de l’alcohol, anticoagulants, antihistamínics, substàncies psicotròpiques o tranquil·litzants.
d) Contraindicacions:
 Persones que hagin estat operades recentment.
 Durant la menstruació.
 Durant l’embaràs o en dones que vulguin quedar-se en estat.
 Entrar-hi amb molta gana o amb l’estomac molt ple.
 Entrar-hi amb un estat de molt esgotament.
Si es compleix alguna de les condicions abans esmentades i es desitja fer
ús de l’hidromassatge, cal consultar-ho amb a un metge.
7.3.4 Normativa del bany de vapor
a) És obligatori:
 Dur sabatilles de goma netes i banyador.
 Dutxar-se i eixugar-se abans i després del seu ús.
 Respectar l’espai i la relaxació d’altres usuaris mantenint un comportament correcte i no alçant la veu.
b) No es permet:
 Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes, així com l’ús de guant de
crin o d’altres elements d’exfoliació.
 Afaitar-se o depilar-se.
 Pujar als bancs amb sabatilles.
 L’accés als menors de 16 anys.
 Fumar, menjar o entrar beguda.
 Portar joies ni objectes metàl·lics, per risc de cremades.
 L’accés a persones que pateixin problemes de varius, hipertensió
arterial, problemes cardíacs, trastorns de pressió, epilèpsia, hipertiroïdisme, diabetis, infeccions agudes, insuficiència renal,
malaltia bronquial severa, edemes, estats anèmics, dermatitis o
problemes de vasodilatació.
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c) Consells:
 Es recomana hidratar-se durant els moments previs o immediatament després de gaudir del bany de vapor.
 No és recomanable estar-hi més de 10 minuts i en cap cas es poden superar els 20 minuts.
 Recomanem que, davant de qualsevol signe o símptoma de trobar-se malament, sortiu immediatament del bany de vapor.
 No és aconsellable fer ús d’aquest espai a persones que estiguin
sota els efectes de l’alcohol, anticoagulants, antihistamínics, substàncies psicotròpiques o tranquil·litzants.
 Consulteu al personal tècnic de la piscina en cas de tenir qualsevol
dubte.
d) Contraindicacions
 Persones que hagin estat operades recentment.
 Durant la menstruació.
 Durant l’embaràs o en dones que vulguin quedar-se en estat.
 Entrar-hi amb molta gana o amb l’estomac molt ple.
 Entrar-hi amb un estat de molt esgotament.
Si es compleix alguna de les condicions abans esmentades i es desitja fer
ús de l’hidromassatge, cal consultar-ho amb a un metge.
7.3.5 Vestidors
a) La Direcció no es responsabilitzarà en cap cas dels objectes dipositats
als vestidors.
b) Es obligatori deixar els vestidors en bones condicions per als usuaris
posteriors.
c) No està permès utilitzar les dutxes per altre fi que no sigui el de la pròpia neteja i, en cap cas, fer-ne ús més del temps estrictament necessari.
d) Es recomana utilitzar sabatilles de bany.
7.3.6 Fora del recinte de piscina, bar de piscina i accessos als vestidors
Queda terminantment defès deambular en vestit de bany o barnús fora del
recinte de la piscina.
7.3.7 Altres
a) El Club declina qualsevulla responsabilitat pels accidents i perjudicis
que es puguin ocasionar per la no observança de les normes anteriors
i per l’ús indegut dels serveis de piscina i annexes.
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b) Les possibles faltes que es produeixin contra aquest reglament o qualsevol comportament que atempti a les més elementals normes de convivència i de bona educació es jutjaran segons el contingut del Reglament de Règim Interior del Club i s’aplicaran les sancions que en el
mateix s’estableixen.
c) La piscina restarà tancada una vegada a l’any amb el fi de complir amb
el punt 5.3 de l’article 5 del Decret 95/2000 de 22 de febrer per la qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic, i sempre que sigui necessari per motius tècnics o de manteniment. L’hidromassatge es tancarà durant una setmana, un mínim de
dos cops l’any, per motius de manteniment de la instal·lació.
d) En tot cas, seran d’aplicació les normatives del Decret 95/2000 de 22
de febrer, així com el Decret 165/2001 de 12 de juny on es modifiquen
alguns dels articles del Decret 92/2000 de 22 de febrer per la qual
s’estableixen les normes sanitàries aplicables a les piscines d’ús públic.
7.4. PAVELLÓ POLIESPORTIU
La reserva d’aquest pavelló s’haurà de fer en el control de pistes/recepció mitjançant la corresponent sol·licitud. El temps de joc en la pista poliesportiva no sobrepassarà els 60 minuts, passats els quals s’haurà de cedir l’ús als sol·licitants següents.
Les Comissions esportives, amb antelació i informació sobradament generalitzades, faran les reserves de pista oportunes pel desenvolupament dels diversos concursos,
campionats i activitats. Tots els socis i sòcies estan obligats a respectar i conservar el
bon estat d’aquesta instal·lació i del material que els hi sigui facilitat, així com donar
l’oportú avís relacionat amb els deterioraments que es pogués observar.
Quan els socis que hi participin en alguna activitat portin menys de 3 convidats,
aquests pagaran el cànon general de convidat. Quan el número de convidats sigui superior o igual a 3, es cobrarà un lloguer per hora d’ocupació. En cas que es jugui amb
llum artificial es facturarà la fase que correspongui.
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Article 8è - ÚS DE LES INSTAL·LACIONS SOCIALS
8.1. SALES DE JOC
L’entrada a les dites Sales queda reservada als socis i sòcies majors de 14 anys i
als seus Convidats, devent els menors anar acompanyats, inexcusablement, per una
persona responsable.
La participació en les diverses activitats es regularà per la normativa específica
aplicable en cada cas.
Els assistents a les Sales de Joc vénen obligats a un comportament tal que no
interfereixi ni ocasioni molèsties a la resta dels socis, creant l’adient entesa de normal
convivència i mutu respecte.
8.2. SALA DE LECTURA
L’entrada a aquesta sala queda reservada als Socis i els seus invitats, sempre
que tinguin més de 10 anys i guardin el degut silenci que ha de tenir la Sala de Lectura
o d’Estudi.

Club Tennis Barcino

Reglament de Règim Interior

24

Article 9è –CAFETERIA I RESTAURANT
Les instal·lacions de la Cafeteria i el Restaurant del Club són un servei destinat
als Socis, als seus convidats i a d’altres usuaris.
El Saló Restaurant queda destinat al servei privatiu pel que fou creat. No obstant
això, en hores determinades, podrà la Junta Directiva destinar-lo a altres finalitats.
Tot soci o sòcia podrà sol·licitar per escrit a la Junta Directiva, que podrà concedir la seva aprovació, la celebració de banquets privats, comunicant les característiques determinades en les que es desitja realitzar l’acte.
Així mateix vindrà obligat a denunciar a la Direcció del Club qualsevulla anomalia que es pogués observar en els serveis de Cafeteria-Restaurant, pel que es refereix a
higiene, qualitat o servei, per a la seva immediata correcció.
9.1. NORMATIVA D’ACCÉS DE NO SOCIS A LA CAFETERIA I AL RESTAURANT
9.1.1. Horari
De dilluns a divendres no festius: de 13 a 16.30 h i de 20.30 a 24 h.
Després de les hores límit, els no socis hauran d’abandonar les instal·lacions del Club.
9.1.2. Reserva prèvia
a) Cal fer reserva prèvia trucant amb suficient antelació al telèfon o l’extensió del Restaurant.
b) El Restaurant entregarà el resum diari de reserves a la secretaria del
Club, que el comunicarà a l’empleat de la garita perquè faci el corresponent control de entrada.
c) Les reserves hauran de tenir el vistiplau del Club i, en el cas de grups
de més de 15 comensals, es regularan segons la normativa de menjars
col·lectius.
9.1.3. Identificació
a) Per accedir al Club, les persones no sòcies hauran de identificar-se facilitant el seu nom i DNI a l’empleat de la garita d'entrada o amb el
carnet que li facilitarà l’entrada en horaris preestablerts.
b) En cas de no constar reserva prèvia al control d’accés, l’empleat es posarà en contacte amb la secretaria del Club per intentar resoldre la situació.
c) En els casos de reserves de grups, només es prendrà nota del número
de comensals i del nom i DNI de la persona que ha fet la reserva i que
en serà la responsable.
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9.1.4. Àmbit utilitzable
Les persones no sòcies que accedeixin al Club per a fer ús del servei de
Restaurant tindran restringit el seu àmbit de mobilitat a la zona de cafeteria, menjador, lavabos adjacents i terrassa, sense que en cap cas estiguin
autoritzades a visitar, i ni molt menys utilitzar, la resta d’instal·lacions.
9.1.5. Sortida
Des de la garita es controlarà la sortida dels comensals, que haurà de efectuar-se dins dels horaris establerts.
9.1.6. Dret d’admissió
El Club, així com el propi Restaurant, es reserven el dret d’admissió, vetllant en tot moment perquè la imatge i el bon comportament de les persones estiguin en concordança amb la filosofia del Club.
9.2. NORMATIVA PER A MENJARS COL·LECTIUS (ANIVERSARIS, COMUNIONS...)
L’objectiu que reflecteix aquesta normativa és el de regular els menjars col·lectius, potenciar i optimitzar l’ús de la Cafeteria-Restaurant i la imatge del Club Tennis Barcino, i
obtenir així un millor servei pels socis del Club.
a) Únicament es podrà celebrar un menjar col·lectiu de més de 15 comensals no socis
i 20 comensals socis per franja horària i per dia.
b) Per sol·licitar l’oportuna autorització:
1) En primer lloc han de passar per les oficines per emplenar el document corresponent. Caldrà que estigui signada per un soci, qui es responsabilitzarà
de la celebració.
2) A continuació, el club entregarà la sol·licitud, amb el vistiplau del Director
General a la Cafeteria-Restaurant.
c) La capacitat màxima orientativa per a menjars col·lectius serà:
Socis:
Menjador
20

Dinars

Terrassa
50

Berenars

70

70

Sopars

50

50

No Socis: (únicament de dilluns a divendres no festius)
Menjador

Terrassa

Dinars

15

15

Sopars

15

15
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d) Respecte a la contractació d’empreses d’animació (pallassos, mags...), s’ha de fer
constar al full de sol·licitud i s’autoritzarà sempre que sigui dins del restaurant
o del parc infantil. Mai podran fer ús d’instruments musicals i sempre tractaran
de fer el menor soroll possible.
e) No podrà haver ni música ni ball.
f) La persona que fa la reserva del menjar col·lectiu ha d’assistir-hi. En cas que hi
hagi qualsevol desperfecte provocat per algun assistent al menjar col·lectiu, la
persona que ha fet la reserva haurà de respondre’n i, si es considera necessari,
se li repercutirà el cost del que s’ha fet malbé. Si el comportament dels assistents
al menjar col·lectiu no és el correcte, la sanció serà aplicada segons estipula el
Reglament de Règim Interior.
g) Si es tracta d’un grup d’infants (menors de 7 anys) hauran de jugar a un dels dos
parcs infantils que hi ha al Club o bé al poliesportiu, en cas que no estigui ocupat
per alguna activitat del Club i sempre controlats per un adult que se’n faci responsable.
h) Per cada 10 infants menors de 7 anys hi haurà d’haver un adult. Per a grups de
nens de 8 a 12 anys, la proporció d’adults serà d’un per cada 15 infants. El Club
posarà vigilància durant el període de la celebració i el cost d’aquesta serà repercutit a la Cafeteria-Restaurant.
i) Cal tenir respecte als socis i sòcies que en aquells moments estan en el Club. En
cas que el menjar col·lectiu sigui a la nit (a partir de les 22 h), cal tenir respecte
pels veïns que en aquells moments poden estar descansant i a partir de les 23 h
no està permès fer soroll.
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Article 10è – ALTERCAT ENTRE SOCIS
Les disputes entre socis, quan aquestes hagin succeït dins del recinte del Club,
determinaran, sigui d’ofici si la Junta tingués coneixement dels fets per mediació de
tercers, un tractament especial, consistent, en tot cas, en l’obertura d’un expedient orientat a l’aclariment del succeït i les seves causes i circumstàncies, quina sustentació
en qualitat d’infractor correspondrà a la comissió d’Arbitratge, que necessàriament
haurà de presentar a la Junta Directiva, en raonat informe, la corresponent proposta
de sobreseïment o sanció.

Article 11è – FALTES
Totes les faltes comeses per un soci es classificaran, segons la seva importància,
transcendència o malícia, en lleus, greus o molt greus.
11.1. FALTES LLEUS
Són faltes lleus les següents:
a) El no compliment o desobediència de les normes dictades o que el futur ho puguin dictar, com de Règim Intern del Club, sempre que tals transgressions no
siguin de major transcendència o impliquin prejudici pel propi Club, els seus
òrgans rectors, els seus empleats o pels restants associats.
b) La indeguda utilització dels serveis i instal·lacions del Club, per simple negligència i sense que es produeixin danys materials o morals.
c) Qualsevol acte que signifiqui desatenció o manca de respecte pels altres, Socis
o Empleats, sempre que manquin de gravetat i no transcendeixi públicament,
no constituint conducta que ocasioni molèsties a altres persones, com siguin
veus, crits, curses, jocs violents, etc. Si com a conseqüència d’aquesta conducta
es causés perjudici d’alguna consideració a la Societat, o fos causa d’accident
d’algun Soci o Empleat, la falta seria considerada greu o molt greu.
11.2. FALTES GREUS
Es qualificaran com a faltes greus les següents:
a) El no compliment de la sanció que s’hagués imposat per la comissió d’una falta
lleu.
b) La triple comissió d’una falta lleu, encara que sigui de naturalesa distinta, en el
transcurs d’un any, que hagi merescut amonestació o sanció per part de la Junta
Directiva.
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c) La desobediència o no compliment de les normes d’utilització del recinte, serveis i instal·lacions, de caràcter greu, així com de les disposicions de la Junta
Directiva i Federatives, que es notifiquin per mitjà de circular o publicació en el
tauló d’anuncis del Club, durant temps prudencial, o figurin en els Estatuts o
Reglaments.
d) Negativa a exhibir el carnet de soci, en ésser sol·licitat per algun empleat del
Club, i en cas de no dur-lo damunt, la manca de col·laboració per a que es puguin
prendre mesures d’identificació. Si com a conseqüència de tal actitud fos requerit el Soci a abandonar el recinte del Club i no ho fes, la falta podrà ésser considerada com de molt greu.
e) Conducta antisocial, manifestada per alteracions o aldarulls dintre del Domicili
Social, o per l’ús reiterat de vocabulari groller, malsonant o blasfem, dintre del
recinte i, d’una manera especial, en el terreny de joc, o comportament que, encara que no perjudiqui directament a un tercer, atempti contra la sensibilitat o
el benestar dels altres.
11.3 FALTES MOLT GREUS
Tindran la consideració de faltes molt greus:
a) El no compliment de la sanció que s’hagués pogut imposar per la comissió d’una
falta greu.
b) La repetició d’una falta greu, encara que sigui de natura distinta, sempre que
s’hagi comès dins del període de dos anys.
c) La comissió comprovada i no aclarida o justificada, dintre o fora del recinte del
Club, de qualsevol acte de transcendència pública que perjudiqui la reputació i
el prestigi del Club i/o dels seus associats, corporativament considerats.
d) Agressió física, ofensa, ultratge o provocació de paraula o d’obra, dintre del recinte del Club.
e) Els mateixos fets comesos fora del Club, contra directius o empleats en raó dels
seus càrrecs o funcions com a tals.
f) Embriaguesa escandalosa, conducta delictiva o greument atemptatòria a la convivència social.
g) L’ús fraudulent del carnet de Soci.
h) Retenir, danyar, inutilitzar o fer desaparèixer qualsevulla classe de béns del
Club, dels seus Socis o Empleats, considerada la quantia, el perjudici o la intenció com suficients per aquesta classificació.
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i) L’actitud o conducta que de forma generalitzada i reiterada, pertorbi o atempti
notòriament contra el benestar, la comoditat i l’ambient de convivència en el si
del Club i entre els associats.
j) La manca de pagament de tres quotes mensuals de manteniment, consecutives
o no, o el seu equivalent per qualsevol altre concepte.

Article 12è – SANCIONS
Les sancions que s’imposaran als culpables d’incórrer en les faltes precedents són les
següents:
12.1 PER FALTES LLEUS
a) Amonestació verbal o escrita de caràcter privat.
b) Amonestació escrita de caràcter públic.
c) Suspensió del dret d’entrada al Club durant un lapse de fins 15 dies com a màxim.
d) Amb independència de l’anterior, sanció econòmica per un import de tant al
duple dels danys físics ocasionats al Club, socis o empleats.
12.3 PER FALTES GREUS
a) Suspensió dels drets corresponents a la condició de Soci, per un període que pot
anar de 16 dies a 6 mesos, devent el Soci sancionat durant la vigència de la sanció continuar abonant íntegrament les quotes establertes.
b) Independentment, sanció econòmica del tant al duple dels perjudicis causats al
Club.
12.4 PER FALTES MOLT GREUS
a) Suspensió dels drets corresponents a la condició de Soci, per un període de sis
mesos i un dia a dos anys, devent el Soci sancionat, durant la vigència de la sanció, continuar abonant les quotes establertes.
b) Expulsió definitiva, amb pèrdua de tots els drets respecte al Club.
c) Independentment, sanció econòmica del tant al duple dels perjudicis causats al
Club, Socis o Empleats.
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Article 13è – PROCEDIMENTS SANCIONADORS
La imposició de sancions per faltes lleus serà de la competència de la Junta Directiva, sense altres tràmits que haver escoltat al Soci inculpat i, en tot cas, als Empleats
i a la Directiva del Club, i, si calgués, a testimonis presencials.
Els debats referents a faltes greus i molt greus deuran ésser inclosos en l’ordre
del dia de la corresponent sessió de Junta Directiva, per a l’efectivitat de les decisions
que s’adoptin.

Article 14è – DISPOSICIONS FINALS
Queden derogades totes les normes i disposicions d’ordre interior adoptades per
la Junta Directiva amb anterioritat a aquest Reglament i que el contradiguin.
La Junta Directiva prendrà les oportunes mesures per a assegurar el compliment
estricte d’aquestes normes, interpretant-les si fos necessari i variant-les quan les circumstancies ho aconsellin. Les variants introduïdes es faran públiques mitjançant la
seva exposició en el tauler d’anuncis del Club, durant 30 dies consecutius, sense que
sigui exigible, per a l’adquisició de caràcter vinculant i observança obligatòria, la seva
comunicació als Socis per mitjans més directes, cosa que no obstant podrà fer-se quan
la Junta Directiva o el seu President ho estimin necessari.

Aquest Reglament serà enviat a tots els caps de família i entregat als nous Socis i Sòcies en el moment de la seva inscripció i a quants ho sol·licitin en les oficines del Club.
El seu desconeixement, per la causa que sigui, no eximirà del compliment de les normes
que conté, ni constituirà atenuant quan procedeixi l’aplicació de sancions o responsabilitats.

El President

El Secretari

Rafael Guayta Escolies
DNI 13.626.261-A

Juan Puig-Fontanals Marcet
DNI 37.586.716-R
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