
                                                                                                                             

CLUB NATACIÓ AMPOSTA
www.clubnatacioamposta.cat

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

INTRODUCCIÓ

El Club Natació Amposta és una associació privada amb personalitat jurídica i capacitat 
d’obrar i actuar i sense ànim de lucre. Aquest Reglament de Règim Intern, basat en la 
Llei de l’Esport, en les normes generals de comportament social i esportiu i en els 
estatuts del Club Natació Amposta, té la finalitat de regular les normes de convivència 
bàsiques que permetin el bon funcionament del Club i l’enteniment entre els seus 
components: nedadors/es, tècnics i entrenadors/es, socis/es i Junta Directiva. 

El present reglament de Règim intern serà d’aplicació a tots els estaments del Club. La 
pertinença al club, en qualsevol condició, suposa l’acceptació dels estatuts i els 
reglaments i normes del Club Natació Amposta. D’acord amb l’art. 5 dels Estatuts 
socials, la Junta Directiva acorda adoptar el present Reglament de Règim Intern i 
procedir al desplegament normatiu que s’en desprén d’aquells.

DISPOSICIONS GENERALS

1.- El Club Natació Amposta ( CNA) es regeix pels estatus, pel present reglament i per 
totes aquelles normes que li siguin d’aplicació.

2.- La condició de soci/a al Club Natació Amposta és consequència d’una acte lliure i 
voluntari i implica l’acceptació i compliment de les normes estatutàries, els preceptes 
d’aquest Reglament, acords de l’Assemblea General, així com els adoptats per la Junta 
Directiva en l’exercici de les seves funcions. 
El desconeixement d’aquestes normes i acords no eximeix del seu compliment.

2.- Tenint en compte l’objectiu del Club que assenyalen els Estatuts i, disposant a tal 
efecte d’uns recursos limitats, el present Reglament té per objecte:

a) Regular els drets i obligacions de tots els socis i sòcies del Club.
b) Determinar les normes generals de funcionament i conducta.
c) Establir un règim disciplinari.
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3.- Les ambigüitats o qüestions no reglamentades que es poguèssin advertir hauran 
de ser resoltes per la Junta Directiva.

4.- S’estableix com anagrama del Club, el logotip que figura al principi d’aquest 
reglament , i que haurà de figurar en tota la documentació del club, així com 
banyadors i roba dels nedadors que representin al Club Natació Amposta. La junta 
Directiva haurà de proporcionar la compra a tots els usuaris de la roba i altres 
materials amb l’emblema del club.

5.- Per poder participar a les activitats i entrenaments, s’hauran de donar les dades 
personals i sanitàries i les que demanin des de la Junta així com signar el full 
d’inscripció. Serà potestat de la junta acceptar o denegar la condició de soci.En cas de 
ser denegada s’haura de fer de forma motivada.La Junta respectarà i farà un bon ús 
de les dades facilitades en compliment de la LLei Orgànica de Protecció de Dades.

6.-És potestat del Club la confecció i organització del pla de formació i competició dels 
seus esportistes. La Junta Directiva és qui podrà estructurar l’organigrama que cregui 
més apropiat per tal de desenvolupar aquest pla, i podrá  nomenar la direcció i l’equip 
tècnic responsable, entrenadors/es, delegats/des i comissions, delegades per a les 
diferents necessitats que puguin sorgir, a fi i efecte de dotar d’una òptima 
organització al Club en el desenvolupament de la seva activitat.

7.-Correspon a la Junta Directiva la correcció de les infraccions de la disciplina 
esportiva i social, que es produexin per causa o consequència del desenvolupament 
de les  activitats pròpies del C.N.A  . L’exercici d’aquesta potestat, el procediment 
disciplinari, la classificació i tipificació de les infraccions i les sancions aplicables són 
objecte d’aquest Reglament.

8.- La conducta dels socis i sòcies, s’haurà de subordinar a les finalitats socials del 
Club.

9.- Es proposa als socis i sòcies, com a valor permanent, el respecte mutu i l’exercici 
d’una convivència pacífica, honesta i solidària. Aquest Reglament serà observat per 
tots els socis, sòcies, directius, esportistes, tècnics, delegats i personal relacionat 
directament amb el Club, els quals hauran de complir les seves disposicions.

TÍTOL I – De la Junta Directiva, Socis i règim econòmic.

Article 1. Representativitat i funció.

La junta Directiva és el màxim òrgan de representació del Club. Composada pels 
membres elegits pels socis, ha de tenir cura de l’activitat del Club, vetllant pels 
interessos del conjunt de socis i sòcies i promocionant l’esport i la bona imatge del 
Club. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’entitat i els seus acords 
són vinculants per a tots els socis i sòcies i per a la Junta Directiva.
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Article 2. Deliberacions.

Els membres de la Junta Directiva hauran de guardar el més riguròs secret i/o deguda 
discreció respecte de les deliberacions dels assumptes tractats en les seves reunions, 
les resolucions de les quals es donaran a conéixer en el moment que s’acordi oportú.

Article 3. Altes i baixes de socis/es.

La Junta Directiva donarà les instruccions pertinents per als procediments d’alta,
baixa o modificacions de dades de socis/es. Aquestes instruccions les mantindrà
permanenment actualitzades i es comunicaran els seus canvis normatius.

Article 4. Responsabilitat i conducta.

Totes aquelles persones amb responsabilitat organitzativa, tècnica o esportiva al Club, 
tindran cura de que les seves actuacions i/o manifestacions publiques s’emmarquin en 
l’àmbit de les seves competències i s’ajustin en tot moment als objectius generals del 
Club, i no lesionin aquests en cap moment  la imatge del Club Natació Amposta.

Article 5. Socis

Segons especifica l’art. 6 del Estatuts socials, els socis/es podran ser de les classes 
següents: numeraris, honorífics, aspirants, i nedadors.

 Són socis/es numeraris/es totes les persones majors d’edat que satisfacin 
la quota social establerta. Tindran dret a l’ús de les instal·lacions socials en 
les condicions establertes per als socis/es nedadors/es, (es a dir entrenant 
per a participar en les competicions, federades o no i travessies que indiqui 
el Club).

 Són socis/es aspirants els/les menors d’edat i tindran dret a l’ús de les 
instal·lacions socials en les condicions establertes per als socis/es 
nedadors/es. En arribar a la majoria d’edat passaran automàticament a ser 
socis/es numeraris/es de ple dret.
c. Són socis/es nedadors/es aquells/es socis/es que, sent socis numeraris o 
socis aspirants, i mitjançant la quota que fixi l’assemblea general, són 
usuaris de les instal·lacions i activitats esportives de l’entitat, i que per 
aquest fet adquireixen un compromís ferm de participació en les 
competicions que el Club organitzi o en participi.
d. Seran socis/es d’honor (honorífics) aquelles persones a qui l’assemblea 
general confereixi aquesta distinció, i tindran un lloc preferent en els actes 
oficials de l’entitat. 

Únicament els/les soci/es numeraris/es tenen dret a veu i vot a l’Assemblea General, 
sempre i quan, al moment d’exercir aquest dret estiguin al corrent de pagament de les 
seves quotes. Tant la incorporació com l’exclusió d’un/a soci/a de l’entitat, d’acord 
amb el previst als Estatuts socials, son atribució de la Junta Directiva.
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Article 6. Ingressos i quota social.

La totalitat dels ingressos del Club s’aplicaran al compliment del seu objecte social. Es 
defineix com a quota social o de soci la contraprestació econòmica que ha d’abonar el 
soci/a per tal d’adquirir els drets reconeguts en els Estatuts socials de l’entitat i està 
destinada al manteniment ordinari de l’activitat del Club. La quota social podrà ser 
diferent, segons el tipus de soci que especifiquen els Estatuts.

Article 7. Quota esportiva.

Es defineix com a quota esportiva la contraprestació econòmica que ha d’abonar el 
soci/a, per a la pràctica de l’esport amb el Club Natació Amposta, encaminada aquesta 
pràctica a la participació competitiva. La quota esportiva té carácter independent de la 
social, és individual i intransferible, i està destinada a contribuir al manteniment 
ordinari de l’actvitat del Club.

Article 8. Modificacions i variacions en les quotes.

La  creació, modificació o supressió i cobrament de les quotes será indicada i aprovada 
per la Junta Directiva, atenent al que marquen els estatuts. Les quotes es cobraran 
anticipadament, mitjançant rebut girat en càrrec al compte bancari que el/la soci/a 
designi per escrit. Seran per compte del/la soci/a les despeses que es produeixin per la 
devolució per impagament de les quotes. La Junta Directiva haurà de facilitar la 
informació pertinent al sistema de quotes i pagaments vigents a cada moment.

Article 9. Quotes i conseqüències.

De conformitat amb el que disposen els Estatuts socials, la manca de pagament de la 
quota social fa que es perdi la categoria de soci/a de l’entitat. El soci/a donat de baixa 
de l’entitat per manca de pagament de quotes, no serà readmès a l’entitat fins que no 
aboni les quantitats degudes, i dintre del periode que estableixi la Junta Directiva. 
Igualment l’impagament de la quota esportiva fa que es perdi el dret a la pràctica 
esportiva amb el Club, i els serveis que hi estiguèssin vinculats. Conforme el que 
disposen els Estatuts Socials, els socis/es estan igualment obligats a abonar les quotes 
extraordinàries i derrames que s’acordin en les Juntes i Assemblees Generals 
Ordinàries o Extraordinàries.

Article 10. Soci/a i variacions de dades.

És obligació del soci/a comunicar per escrit al Club tant els canvis de domicili com
els que afectin a la domiciliació dels pagaments. Cal comunicar formalment per escrit 
a la Junta Directiva, la so·licitud de baixa com a soci/a, i lliurar-ne el carnet. En cas de 
disposar d’algun element del Club, caldrà entregar-lo.

Article 11. Quotes i situacions excepcionals.
4



En casos excepcionals i tipificats per la Junta Directiva, el soci podrà sol·licitar la 
suspensió temporal de la quota, en els termes i condicions que aquella acordi.

TÍTOL II – Normes generals d’activitat i conducta.

a.De les instal·lacions i espais esportius.

Article 12. Instal·lacions del Club.

El Club no té instal·lacions pròpies, en conseqüència no té patrimoni, i gaudeix de la 
cessió restringida de les instal·lacions municipals per tal de desenvolupar la seva 
funció. Tots els socis/es, nedadors/es, i qualsevol altra persona relacionada amb el 
Club han de respectar aquest patrimoni i les normes d’ús que regeixen per als usuaris, 
facilitant a la Direcció de la Piscina Municipal les funcions de manteniment.

Article 13. Accés a les instal·lacions.

Els sistemes de control d’accessos a les instal·lacions de la Piscina Municipal són 
facultat de la Direcció de la mateixa, la qual estableix les mesures que estima 
oportunes per tal de garantir la seguretat i bon ús de tots els usuaris, les quals s’han 
de respectar.

Article 14. Danys a les instal·lacions i responsabilitat.

Qualsevol tipus de dany que els membres del Club causin a les instalacions esportives, 
béns o serveis, com a conseqüència de conducta negligent, motivarà la tipificació de la 
falta i la imposició de la corresponent sanció, sense menysteniment de la seva 
responsabilitat davant la Piscina Municipal, i sense perjudici d’exigir-se’n les 
responsabilitats civils destinades a restituir els danys causats.

Article 15. Sugeriments, queixes i reclamacions.

En cas de que els socis/es vulguin tramitar queixes, sugeriments i reclamacions cal que 
ho comuniquin per escrit a través del pertinent imprès, lliurant-lo al Servei d’Atenció al 
soci, i a falta d’aquest a l’entrenador/a, que el presentarà a l’estament corresponent. 
El Club comunicarà a l’interessat/da per escrit, les respostes, resolucions i/o mesures 
adoptades en el mínim temps possible.

Article 16. Carnets

Tots els membres nedadors/es del Club disposaran d’un carnet identificatiu únic, 
personal i intransferible per accedir a les instal·lacions de la Piscina Municipal. Aquest 
carnet el confecciona i el facilita la Direcció de la Piscina. En cas de pèrdua, caldrà sol·
licitar-ne un duplicat. La Junta Directiva estudiarà les possibilitats d’unificar aquest 
carnet d’accés a la Piscina amb el de soci del Club Natació Amposta.
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Article 17. Limitacions d’accés a les instal·lacions.

Els socis/es nedadors/es del Club gaudeixen d’accés limitat com a les instal·lacions a 
l’horari establert per la Direcció de la Piscina Municipal per al Club Natació Amposta, 
d’acord amb l’Ajuntament.

Article 18. Instal·lacions i relacions del Club amb altres.

Podran accedir a les instal·lacions aquells/es nedadors/es no associats/des, que, 
pertanyent a altres clubs i associacions, participin en entrenaments acordats o 
esdeveniments esportius i socials duts a terme pel Club, previa consulta, acord i 
autorització de la Direcció de la Piscina Municipal, la qual disposarà les mesures de 
control que consideri més oportunes en cada ocasió.

Article 19. Ús del material i espais en general.

Els socis/es nedadors/es en la pràctica de les seves activitats, allà on les facin com a 
membres del Club Natació Amposta, han de fer un ús correcte i racional dels 
equipaments i espais, seguint en tot moment les normes de les corresponents instal·
lacions, a més de les d’aquest Reglament.

Article 20. De les indicacions.

És obligatori acceptar i obeïr les indicacions que puguin adreçar monitors/es, 
socorristes, tècnics/ques i resta de personal del Club i de les instal·lacions en ús, en 
coordinació amb els entrenadors i tècnis del Club.

Article 21. De les normes de les instal·lacions.

Per a la utilització dels serveis i instal·lacions de la Piscina Municipal s’hauran de seguir 
les normes de la Direcció de la mateixa, i les que afecten i es contemplen en aquest 
Reglament.

Article 22. Instal·lacions i conducta.

Els espais, equipaments, material i mobiliari seran tractats amb la major cura, 
procurant que la utilització sigui òptima per als altres usuaris i beneficiosa per a la 
economia de les instal·lacions municipals. Tots els socis/es han de tenir un 
comportament cívic i respectuós amb el personal de les instal·lacions i usuaris, tècnics, 
membres de la Junta Directiva del Club i la resta de socis/es. Caldrà adequar la seva 
conducta en tot moment als cànons de la bona educació i bons costums.

Article 23

El Club podrà organitzar i dirigir activitats, siguin esportives, culturals o de lleure 
destinades als seus associats o altres persones no associades, recabant les pertinents 
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autoritzacions a l’efecte. La Junta Directiva podrà restringir o limitar l’accés a les 
actvitats i espais, si així ho considera oportú, mitjançant els pertinents acords amb la 
Direcció de la Piscina Municipal o altra administració d’instal·lació objecte de l’activitat 
organitzada pel Club.

b.Seguretat.

Article 24. Farmaciola.

La farmaciola i reglament sanitari de la Instal·lació correspon a la Piscina Municipal o 
Instal·lació en ús. L’accès als seus serveis s’ha de canalitzar pel personal de la mateixa 
d’acord amb el protocol que tingui establert. El Club no facilitarà cap tipus de 
medicació.

Article 25. Situacions d’emergència.

En situacions d’emergència, els socis/es, nedadors i nedadores hauran de seguir, en 
tot moment, les indicacions del personal de la Piscina Municipal, i en coordinació amb 
els tècnics del Club.

Article 26. Objectes perduts i robatoris i furts.

El Club no es fa responsable dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions de la 
piscina municipal, piscines o altres instal·lacions o mitjans de transport que s’utilitzin 
en qualsevol activitat, organitzada o no per l’entitat i en la que els socis/es i/o 
acompanyants, nedadors o no, hi participin o assisteixin. És aconsellable no portar 
objectes de valor o, en qualsevol cas, tenir cura dels objectes personals en tot 
moment. Els casos de robatori o furts han de ser denunciats pels socis/es davant les 
Autoritats  pertinents.

Article 27. Integritat física.

Els socis/es, i particularment els nedadors/es procuraran sempre no posar en perill la 
seva integritat física i la seguretat de la resta de persones, utilizant adequadament els 
espais, equipaments, materials i mobiliari.

Article 28. Deficiències en instal·lacions.

En el cas de que els socis/es, nedadors/es detectin deficiències de seguretat o 
funcionament en les instal·lacions que utilitzin, ho hauran de comunicar amb la major 
celeritat al personal del Club o al personal de la instal·lació, per tal d’evitar possibles 
accidents personals o majors desperfectes.

Article 29. Captació d’imatges.

Està prohibida la captació d’imatges amb qualsevol tipus d’aparell (càmera fotogràfica, 
video, telèfon mòbil, etc...) de cap dels membres del Club Natació Amposta en espais 
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on estiguin fent activitats, i captar imatges d’aquets, sense autorització prèvia. 
Quedaran exemptes d’aquesta prohibició les activitats oficials de competició, o 
festives que s’organitzin públicament i amb les degudes reserves, ateses les 
limitacions de la reglamentació legal de drets de la imatge personal. Queda totalment 
prohibit fer-ne difusió a les xarxes socials sense autorització. 

Article 30. Proves mèdiques.

La Junta Directiva podrà exigir, en els casos que cregui oportú, una revisió o prova 
mèdica dels/les socis/es nedadors/es, a càrrec dels mateixos, i podrà desestimar la 
sol·licitud d’admissió o suspensió d’associat, vist el resultat o bé per causa de negar-
s’hi. Igualment, en casos excepcionals i com a conseqüència d’informe mèdic a 
l’efecte, podrà acceptar l’alta al Club, amb restricció de la pràctica de les modalitats de 
natació específiques. Aquelles persones que pateixin d’alguna afecció cardiovascular, 
respiratòria, de tipus epilèptic, o qualsevol altra de consideració, han de consultar el 
seu servei mèdic prèviament a l’inici de la activitat esportiva, per tal de valorar la 
idoneïtat de la mateixa.

TÍTOL III – Activitat esportiva.

Article 31. Relacions amb estaments esportius.

El Club gestionarà les altes i baixes federatives i esportives diverses, davant les 
administracions, organismes o serveis corresponents i serà intermediari també entre 
aquestes entitats i els/les esportistes en tot alló que els relacioni amb l’activitat de la 
natació, tan a nivell d’obligacions com a drets i serveis. 

Article 32. Disciplina.

Tots els/les esportistes i tècnics/ques del Club sense distinció estan sotmesos a la 
disciplina esportiva del Club Natació Amposta, i en conseqüència d’aquest Reglament.

Article 33. Relació amb altres centres.

Els/les esportistes que per motius del seu currículum formatiu s’hagin inscrit en 
Centres de Formació, Escoles, Instituts, Centres de Tecnificació Esportiva, Centres de 
rendiment esportiu, o qualsevol altre, com a pertanyents a l’associació del Club 
Natació Amposta, estaran subjectes al Pla de Formació i disciplina del Centre al que 
s’hagin inscrit durant el periode de temps lectiu, sense que per aquest motiu deixin 
d’estar exents de la del Club. En el moment de la finalització de cada curs, es regiran 
únicament pel programa de formació, entrenaments i competicions i per les normes i 
reglaments del Club.

Article 34. Presència social del Club.

El fet de no tenir una instal·lació pròpia minva la capacitat de visualització social del 
Club, com succeeix a moltes altres associacions. Els/les socis/es del Club facilitaran la 
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promoció i visualització de la presència social del Club, a fi i efecte de permetre una 
òptima i correcta difusió de les seves activitats i funció entre la societat. Per tal de 
reforçar i aprofitar les alternatives per a promoure aquesta visualització social, els 
socis facilitaran i utilitzaran al màxim les possibilitats que pot donar, entre d’altres, la 
indumentària oficial del Club, com a element aglutinador i de formació d’equip.

Article 35. Uniformitat

Tots els esportistes, entrenadors i ajudants, que assisteixin a qualsevol activitat 
esportiva en representació del Club, hauran d’anar-hi amb total uniformitat, utilitzant 
la indumentària oficial del Club Natació Amposta, de forma que es reconegui els 
membres del Club per la mateixa; ja sigui en entrenaments, competicions oficials o 
amistoses, incloses les efectuades com a nedadors/es del Club Natació Amposta en 
altres centres formatius, com els descrits en l’article 33 d’aquest Reglament.  En cap 
cas s’hi podrà anar amb roba o material no autoritzat per la Junta Directiva, o que faci 
alusions a altres entitats o patrocinadors diferents dels assenyalats pel Club, cas de 
que n’hi haguèssin. No obstant, la Junta Directiva podrà autoritzar, per a 
determinades activitats i competicions, la utilització d’indumentària tècnica específica 
no estàndar del Club, i determinarà les característiques de la mateixa. Igualment 
aquells/es nedadors/es i tècnics/ques que hagin estats designats/des per a 
representar a la Selecció Catalana, Espanyola o d’altres, els components de les quals 
hagin d’anar equipats amb indumentària pròpia de les seleccions, quedaran 
autoritzats a vestir la de la selecció corresponent. En defecte d’indumentària comuna 
de la selecció, vestiran la del Club Natació Amposta.

Article 36. Esportistes i la indumentària fora recinte piscina.

Com a norma general, en qualsevol instal·lació que utilitzin els esportites del Club, fora 
del recinte de piscina o piscines s’haurà de circular amb la roba adient per a l’activitat 
que es pretengui realitzar. Queda expressament prohibit als membres del Club accedir 
a vestíbuls, despatxos, zones interiors dels bars, etc... en vestit de bany o descalç.

Article 37. Equip tècnic.

La Junta Directiva nomenarà l’equip tècnic, amb el seu director al capdavant, que 
cregui més adient per als objectius del Club. L’equip tècnic serà l’encarregat I 
responsable del programa d’entrenaments i competicions de tots els nedadors/es del 
Club. Aquest programa tindrà en compte, respectarà i procurarà l’encaix amb els plans 
de formació dels centres a que fa referència l’article 33 d’aquest Reglament.

Article 38. Dels/les esportistes. Els valors i la disciplina.

En les activitats realitzades pel C.N. Amposta (entrenaments, desplaçaments, 
competicions, etc...) s’ha de procurar el foment del valors del respecte entre 
companys, l’ amistat i la solidaritat per tal d’arribar a assolir l’esperit i sentiment plens 
d’equip: és entre tots que formem l’equip del Club Natació Amposta. El compliment 
de les normes per cadascun/a dels esportistes és el primer signe de respecte a tots els 
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altres companys/es. El/la nedador/a del Club Natació Amposta s’atendrà a les normes 
generals d’actuació esportiva següents:

- Els esportistes estan obligats:
.- A assistir a tots els entrenaments que se li indiquin, obeïr i respectar 

l’entrenador i els tècnics, respectar els companys, tractar de manera adequada i 
responsable el material cedit, i assistir a les proves esportives que li indiqui 
l’entrenador.

- A ser puntual als entrenaments i convocatòries de competicions a les que 
hagi estat convocat/da.

-A justificar per escrit  la falta d’assitència als entrenaments o competicions.Els 
menors d’edat ho hauran de fer mitjançant els pares o tutors.

-En cas de que per malaltia sobtada no es pugués assistir a l’entrenament, 
competició o altra activitat a la que hagi estat convocat/da, s’haurà de comunicar-ho 
al més aviat possible a l’entrenador via telefònica, havent de presentar igualment amb 
posterioritat la justificació escrita.

-En cas de lesió, a  seguir els consells mèdics per a la  recuperació i abstenir-se 
de la pràctica de qualsevol activitat que pugui retardar la seva recuperació, en cas de 
lesió

.
-A seguir les directrius i les instruccions dels entrenadors/es, tècnics o 

delegats, encarregats de la seva formació i cura.

- A cumplir amb  la disciplina del Club des de l’inici de l’entrenament, 
competició o activitat fins a la seva finalització.

.- A complir amb la  vestimenta oficial del Club.

- A mantenir les normes d’higiene personal bàsiques.

- A tenir cura de les instal·lacions i el material utilitzat per a les activitats 
esportives.

- A complir un mínim de participacions en competicions per poder entrenar 
amb el Club, que s’inclourà al programa de formació que marquin els tècnics.

- En els desplaçaments haurà de seguir el procediment:
 S’haurà de desplaçar en el medi que indiqui el club, normalment amb vehicle 

propi o familiar, tan a l’anada com a la tornada.
 En cas de desplaçar-se en un altre mitjà o en horaris no coincidentsamb la 

resta de l’equip, ho haurà de comunicar a l’entrenador o delegat amb 
l’antelació suficient.

 En el cas de mitjà de transport col·lectiu s’atendrà a les instruccionsdel Club.
 El desplaçament és un acte més de les activitats dels nedadors/es del Club. Els 
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esportistes estan obligats a comportar-se amb educación i respecte, i 
compliran amb els preceptes d’aquest Reglament.

 En el cas de desplaçament d’un/a nedador/a menor d’edat que viatgi sol, 
haurà de presentar autorització expressa del pare/mare/tutor-a soci del Club, 
per efectuar el desplaçament.

 Els esportistes menors d’edat que es desplacin amb el Club sense anar 
acompanyats de pare, mare o tutor han de presentar per escrit autorització 
d’aquests per iniciar el desplaçament.

 Els/les esportistes del Club Natació Amposta hauran de tenir l’autorització del 
Club per a poder entrenar o participar amb altres clubs o entitats del mateix 
àmbit esportiu (la natació) i informar de la seva participació en activitats 
esportives d’altres àmbits.

Article 39. Premis i incentius

La Junta Directiva podrà establir un programa de premis i incentius per al/les 
nedadors/es pel treball realitzat i pels resultats esportius de cada temporada, d’acord 
amb els barems que es determinin al mateix i a  de l’equip tècnic. El Club podrà 
premiar per temporada els nedadors/es més destacats, pels mèrits aconseguits tan a 
les competicions com per la seva trajectòria del curs, d’acord amb el programa de 
premis, en el que es tindrà en compte el compliment normatiu del Club i d’aquest 
Reglament en particular. També es tindran en compte la selecció per a convocatòries 
de la Selecció Catalana de Natació o estatal, els rècords, i altres mèrits aconseguits.

Article 40. Dels tècnics.

L’entrenador/a
- Expressarà la seva opinió a la Junta Directiva sobre el seu treball realitzat, es reunirà 
amb la Junta Directiva amb la periodicitat que s’acordi, a fi i efecte d’efectuar els 
balanços socio-esportius dels nedadors/es. Informarà a la Junta Directiva de qualsevol 
anomalia observada, faltes comeses pels nedadors/es o qualsevol modificació en la 
planificació  esportiva que consideri oportuna.
- Tindrà l’independència necessària per desenvolupar la seva tasca, dintre del marc 
tècnic del Club.
- Proposarà a la Directiva del Club idees i activitats per als nedadors/es.
- Conservarà en tot moment la plena autoritat moral sobre el nedadors/es i donarà 
exemple de comportament, mantenint el referent i representació del Club en 
entrenaments i competicions.
- Complirà amb la normativa de vestimenta oficial del Club.
- Vetllarà perquè tots/es els/les esportistes rebin la preparació adient.
- Mantindrà la disciplina dels/les esportistes durant l’entrenament i activitats, i 
determinarà la preparació que requereix cadascun d’ells/es.
- Haurà de transmetre als esportistes un comportament adient amb el codi de 
conducta esportiva tan en els entrenaments com en les competicions.
- Tindrà l’autonomia suficient per a corregir les actituts que consideri que atenten 
d’una forma lleu la disciplina del Club o les normes recollides en aquest reglament. 
Aquestes actituts i els seus correctius hauran de comunicar-se a la Junta Directiva.
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- Es desplaçarà amb els mitjans que acordi el Club.
- En els desplaçaments assumirà les funcions de delegat, en el cas de que aquest no 
hagi estat designat.
- En els desplaçaments passarà llista en el moment de la sortida i a l’hora del retorn, 
comprovant que hi siguin tots.
- En activitats que ho requireixin podrà demanar al delegat/da, esportista o soci/a que 
voluntàriament es presti, per a que efectui funcions auxiliars a la seva tasca.

Article 41. Del/la(s) Delegat/da(s)

El/la Delegat/da
- Serà/n nomenat/s per la Junta Directiva o per la comissió corresponent, a  dels 
tècnics.
- Representarà/n al Club en els desplaçaments, competicions i actes pels que sigui(n) 
nomenat (s).
- Es desplaçarà/n amb la resta de l’equip, o de la manera acordada prèviament.
- Transmetrà/n als esportistes un comportament adient amb el codi de conducta 
esportiva i de la representació que en fa/n.
- Recollirà abans de la competició la relació d’esportistes participants, així com la 
provisió de fons monetaris del/la tresorer/a per fer els pagaments de cada 
competició.
- En les competicions col·laborarà/n amb l’entrenador/a i farà/n els tràmits de 
pagament dels arbitratges i altres necessaris quan calgui.
- En el cas de males conductes i indisciplines presentarà/n a la Comissió corresponent 
o a la Junta Directiva el pertinent informe dels fets.

- Podrà assumir les funcions d’auxiliar de l’entrenador/a, quan aquest li ho sol·liciti.

Article 42. Dels socis /es i la relació amb l’activitat del Club.

Els/les socis/es en la seva relació amb l’activitat esportiva del Club:
- Contribuiran al compliment de les finalitats específiques del Club.
- Coneixeran les activitats del Club.
- Contribuiran al sosteniment de les càrregues econòmiques del Club, mitjançant les 
quotes específiques a l’efecte.
- Contribuiran a la convivència social basada en el respecte i igualtat de drets dels 
socis.
- Pel que fa als socis/es pares, mares o tutors d’esportistes, no desautoritzaran l’acció 
dels/les entrenadors/es i directius en presència del seu fill, tutelat o davant d’altre/a 
nedador/a.
- Igualment facilitaran el compliment de les obligacions dels/les nedadors/es vers els 
seus entrenadors/es i competicions i entrenaments.
- Estimularan els fills o tutelats, en el seu cas, al respecte de les normes de disciplina 
del Club.
- Cooperaran en el compliment de les sancions.
- Vetllaran pel bon govern i funcionament del Club, i compliran i respectaran les 
disposicions dels Estatuts, legislació vigent, reglaments i normes que acordi 
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l’Assemblea General i la Junta Directiva.
- Comunicaran a la Junta Directiva les queixes, desacords i reclamacions per accions o 
actituts que creguin inadequades.

TÍTOL IV – Règim disciplinari i jurisccional

Article 43. Regulació.

El règim disciplinari regulat en aquest Reglament, s’entén sense perjudici de la 
responsabilitat civil, penal i/o administrativa, en la qual puguin incórrer totes aquelles 
persones que estiguin subjectes a la disciplina del Club.

Article 44. Incompliment de la norma.

L’incompliment de les normes contingudes en aquest Reglament donarà lloc a la 
consideració d’infracció i a la consegüent amonestació o sanció, d’acord amb la 
gravetat o la reincidència de les faltes, les quals tindran la consideració de LLEUS, 
GREUS i MOLT GREUS. Les diferències que sorgeixin entre els socis i sòcies serán 
sotmeses a procediment de mediació entre els mateixos, i pels mateixos interessats 
/ades. En cas de no arribar a un acord satisfactori per ambdues parts, podran acudir 
als tribunals ordinaris.

Article 45. Instrucció.

La Junta Directiva s’encarregarà d’instruir i resoldre el procediment de sanció dels 
socis que, presumptament, hagin comès alguna de les faltes tipificades a la Llei de 
l’Esport, els Estatuts, o d’aquest Reglament. A tal efecte la Junta Directiva podrà crear 
una Comisió de Disciplina, les decissions de la qual hauran de ser ratificades per la 
Junta Directiva.
La Junta Directiva podrà acordar la suspensió cautelar de la condició de soci a qui 
cometi suposadament una infracció de les tipificades en els articles següents
. Aquesta suspensió no podrà excedir del periode de  la tramitació de l’expedient 
disciplinari

Article 46. Classificació de les infraccions.

Les infraccions disciplinàries sotmeses a la potestat del Club es classifiquen en tres 
àmbits:

a.Infraccions relacionades amb les regles del joc o de competició.
Són les accions o omissions contràries a les regles del joc i competició de 
nedadors/es, tècnics/ques o esportistes que participin en competicions, 
manifestacions esportives organitzades pel Club, amb caràcter intern o social. 
Queden expressament excloses d’aquest grup i de la potestat sancionadora del 
Club, les infraccions de les regles de joc i competició de nedadors/es, 
tècnics/ques o esportistes que participin en competicions, manifestacions 
esportives que estiguin organitzades per federacions o altres organismes, ja 
sigui nacional, estatal o internacional o associacions legalment constituïdes, en 
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els reglaments de les quals hi hagi prevista la normativa i potestat disciplinària 
per infracció de regles de joc i competició. En aquests supòsits, la potestat 
disciplinària correspon a l’entitat organitzadora, d’acord amb la normativa 
específica que la reguli, sense perjudici de que, si la infracció també afecta la 
conducta esportiva, pugui ser objecte de la potestat sancionadora del Club.
b.Infraccions relacionades amb la conducta esportiva.
Són les accions o omissions contràries a les normes generals de disciplina i 
convivència esportiva en què incorrin els socis/es, esportistes i tècnics/ques 
del Club, siguin o no comeses durant el transcurs d’una prova, o competició. 
Aquestes infraccions s’estableixen en disposicions contingudes a la Llei de 
l’Esport, i es detallen en els reglaments específics de les federacions.
c.Infraccions relacionades amb la conducta associativa.
Són les accions o omissions dels socis/es, contràries als Estatuts socials, a 
aquest Reglament i als Acords de l’Assemblea General o la Junta Directiva en 
l’exercici de les seves funcions.

Article 47. Òrgans disciplinaris

L’exercici de la potestat disciplinària correspon a les persones i als òrgans següents:

a. Infraccions relacionades amb les regles del joc i de competició.
A jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o competició de caire 
intern associatiu, amb subjecció a les regles establertes a les  disposicions de la 
modalitat esportiva o a les específiques aprovades per a la competició de què 
es tracti. S’aplicaran, per remissió, la classificació i la relació de les regles que 
contemplin els Estatuts socials i reglaments o, en el seu defecte, els 
reglaments de les federacions esportives a què correspongui el joc o la 
competició organitzades amb caire intern pel Club, i es qualificaran de lleus, 
greus o molt greus.
b. Infraccions relacionades amb la conducta esportiva
Correspon a la Junta Directiva. S’aplicaran, per remissió, la classificació i la 
relació de les infraccions contra la conducta esportiva en lleus, greus i molt 
greus tal i com tipifica l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’esport.
c. Infraccions relacionades amb la conducta associativa
Correspon a la Junta Directiva. S’aplicaran la classificació i la relació de les 
infraccions contra la conducta associativa en lleus, greus i molt greus. 

La Junta Directiva nomenarà la Comissió de Disciplina de Règim Intern per incoar i 
instruir l’expedient disciplinari corresponent. 
La Comissió estarà integrada pel vicepresident primer, el secretari i un vocal de la 
Junta Directiva. 
La Comissió disciplinària incoa l’expedient i proposarà la resolució a la Junta Directiva, 
que valorarà la  i resoldrà en un ple de Junta. 
La Comissió es reunirà per instruir l’expedient. 
Els entrenadors/es, tècnics i personal del Club estan obligats a informar a la Junta 
Directiva de les infraccions de les normes de conducta associativa que en tinguin 
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coneixement.

Article 48. Les Faltes.

Es consideren FALTES LLEUS:
a. L’incompliment o desobediència de les normes dictades, o que es puguin 
dictar en el futur, i formin part del Reglament de Règim Interior de l’entitat, 
sempre que aquestes transgressions no tinguin més trascendència ni comporti 
perjudici per a l’entitat, per als seus òrgans rectors, per al personal de l’entitat, 
o del de les instal·lacions que el Club en sigui usuari, per a la resta de socis/es, 
o per a la resta d’usuaris de les mateixes instal·lacions.
b. La utilització inadequada dels serveis, materials i instal·lacions cedits en ús 
per la Piscina Municipal o qualsevol altra, amb negligència i sense que es 
produeixin danys materials o morals.
c. Qualsevol acte que comporti una desatenció, desconsideració o falta de 
respecte envers la resta de persones associades, directius, usuàries d’instal·
lacions esportives, persones convidades o empleats/des de les instal·lacions, 
sempre que aquest acte estigui absent de gravetat, ni impliqui una conducta 
que ocasioni danys i molèsties a altres persones.
d. No usar la indumentària prescrita per a les activitats del Club.
e. La desobediència a les indicacions de l’entrenador/a. 

Si com a conseqüència d’aquesta conducta es causés perjudici d’alguna consideració a 
l’entitat o fos causa d’accident d’algun soci/a, usuari/a, membre del personal del Club, 
de la Piscina Municipal, o altra persona, la falta seria considerada com a greu o molt 
greu.

Es consideraran FALTES GREUS:
a. L’incompliment de la sanció, quan el soci/a hagi comès una falta lleu. b. 
Quan en el periode de dos anys, el soci/a hagi comès tres faltes lleus i hagi 
estat amonestat/da o sancionat/da per part de la Junta Directiva.
c. La desobediència o incompliment de les normes dictades o que es puguin 
dictar en el futur i que formin part del Reglament de Règim Intern de l’entitat, 
així com de les disposicions de la Junta Directiva o Federativa, les quals es 
comuniquen mitjançant circular o bé s’exposen al tauler d’anuncis o en el web 
de l’entitat, o es comuniquen per algun altre mitjà habitual, o bé figuren en els 
Estatuts socials o reglaments, sempre que aquestes transgressions tinguin 
trascendència i comportin perjudici per a l’entitat, per als seus òrgans rectors, 
per al personal de l’entitat o de la instal·lació esportiva, o per a la resta 
socis/es, usuaris/es.
d. La conducta incívica que es manifesta produint altercats o xivarris i 
alteracions de l’ordre o de les activitats que s’estiguin practicant en aquell 
moment.
e. L’ús reiteratiu de vocabulari groller, malsonant o blasfem durant les 
activitats de qualsevol tipus dutes a terme pel Club.
f. El comportament que pertorbi el benestar dels altres, encara que no 
perjudiqui directament una tercera persona, entorpint a propòsit, celabracions 
d’actes esportius o socials organitzats per l’entitat.
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g. Qualsevol acte dels considerats com a faltes lleus, si per la seva 
trascendència, danys morals inferits o perjudicis materials ocasionats, són 
mereixedors d’una qualificació més severa.
h. No usar de forma reiterada la indumentària prescrita per a les activitats del 
Club.
i. La desobediència reiterada a l’entrenador/a.

Es consideraran FALTES MOLT GREUS:
a. L’incompliment d’una sanció per la comissió d’una falta greu.
b. Quan, en el periode de dos anys, el soci/a hagi comès dues faltes greus i hagi 
estat amonestat/da o sancionat/da per la Junta Directiva.
c. Quan s’hagi comprovat que el soci/a ha comès un acte de trascendència 
pública, dins o fora de qualsevol instal·lació, i que perjudiqui la reputació i el 
prestigi de l’entitat i/o els seus associats/des, els quals están corporativament 
considerats.
d. Quan dintre del recinte de les instal·lacions en que es trobi un associat com 
a membre del Club Natació Amposta, hagi comès una agressió física, un 
ultratge o una provocació, de paraula o de fet.
e. Els mateixos atacs de l’anterior apartat, comesos fora del recinte especificat 
en el mateix apartat, produits contra directius/ves, empleats/des del Club o de 
les instal·lacions, per raó dels seus càrrecs o per les funcions que hi 
desenvolupen.
f. Introduir a les instal·lacions drogues o consumir-les, així com mostrar estat 
d’embriaguesa o d’intoxicació d’altres substàncies i conducta delictiva o que 
atempti contra la convivència social.
g. L’ús fraudulent del carnet d’accès a les instal·lacions de la Piscina Municipal,
de la documentació social, de la condició de soci/ia, dels rebuts de les quotes 
socials, esportives, derrames o de llicències federatives.
h. Retenir, inutilitzar  robar o furtar, o qualsevol intent de fer desaparèixer 
qualsevol classe de béns del Club, de les instalacions esportives, dels socis/es, 
usuaris/ies, empleats, tècnics/ques del Club o de la instal·lació esportiva.
i. L’actitud o conducta que d’una manera generalitzada atempti notòriament 
contra el benestar, la comoditat i l’ambient de convivència en el si de l’entitat, 
entre els seus associats/des.
j. Malmetre o deslluir el material i/o les instal·lacions esportives, com les que 
utilitzi l’entitat en les seves activitats esportives, socials, administratives, 
lúdiques, com també decoratives.
k. La desobediència al personal del Club o de la Instal·lació esportiva, quan aixó 
pugui afectar la seguretat de les persones.
l. Introduir objectes perillosos a les instal·lacions esportives.
m. La falta de pagament de la quota social, esportiva o qualsevol altra que hagi 
emanat dels òrgans de govern de l’entitat.
n. La desobediència notoriament reiterada a l’entrenador, i manifestament 
oposada a la correcció.

Article 49. Sancions
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Les sancions que es podran imposar per les infraccions lleus, greus o molt greus 
relacionades amb les regles del joc o la conducta esportiva s’ajustaran amb el que 
disposa el Decret 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de 
l’esport.
El Club repercutirà al soci que hagi provocat la falta corresponent, la sanció imposada 
per la Federació Catalana, Espanyola o altre estament sancionador. Les sancions que 
es podran imposar per les infraccions lleus, greus o molt greus relacionades amb la 
conducta associativa seran:

Per FALTES LLEUS:
a. Amonestació verbal o escrita de caràcter privat.
b. Amonestació pública.
c. Privació dels drets d’associat durant un termini màxim de 30 dies.
d. Amb independència de les anteriors, sanció econòmica per un import de fins 
al doble del valor dels danys materials causats a l’entitat, a la instal·lació, als 
socis/es, usuaris/es o empleats/des.
e. Prohibició d’accedir a les activitats del el Club fins a un mes.

Per FALTES GREUS:

a. Suspensió dels drets corresponents a la condició de soci, per un període que 
oscil·la entre 31 dies i 12 mesos. Durant el període de compliment d’aquesta
sanció, el soci haurà d’abonar les quotes establertes.
b. Amb independència de l’establert al punt anterior, sanció econòmica per un 
import de fins al doble del valor dels danys ocasionats a l’entitat, la instal·lació, 
als altres socis/es, usuaris/es o empleats/des. 
c. Prohibició d’accedir a les activitats del Club per un període d’entre un mes i 
un any.

Per FALTES MOLT GREUS:

a. Inhabilitació a perpetuitat.
b. Privació definitiva de Llicència Federativa.
c. Suspensió dels drets corresponents a la condició de soci/a, per un período 
d’entre 12 mesos i dos anys. Mentre duri la vigència de la sanció, el soci/a 
haurà d’abonar les quotes establertes.
d. Expulsió definitiva, amb la corresponent pèrdua de tots els drets, 
nomenaments, etc... en l’entitat.
e. Amb independència de les anteriors, sanció econòmica per un import de fins 
al doble del valor dels danys ocasionats a l’entitat, a la instal·lació, als socis/es, 
ususaris o empleats/des.
f. La prohibició d’accedir a les activitats del Club per un període d’un a cinc 
anys.

Article 50. Prescripció.

Les infraccions lleus prescriuen als 6 mesos, les greus a l’any i les molt greus als dos 
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anys d’haver estat comeses.

Article 51. Procediment sancionador.

La imposició de les sancions per causa de les infraccions relacionades amb les regles 
de joc i competició o la conducta esportiva, s’ajustarà als procediments i les normes 
que disposa el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic 
de la Llei de l’esport.
La imposició de sancions a causa de les infraccions relacionades amb la conducta 
associativa es farà segons les normes següents:
Expedient:

a. L’entrenador, tècnic o membre del personal lliurarà el comunicat d’infracció
a la Junta Directiva, que pot arxivar-lo o obrir un expedient disciplinari, el qual 
serà incoat i seguit per la Comissió de Disciplina.
b. La Comissió de Disciplina, abans d’acordar la incoació de l’expedient, podrá 
disposar facultativament la pràctica d’aquelles informacions prèvies que cregui 
convenients.
c. Un cop iniciat l’expedient, es formula el plec de càrrecs que es comunicarà a 
l’interessat/da per escrit amb la finalitat que aquest pugui efectuar,  també per 
escrit, al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en 
defensa dels seus drets. Tindrà un termini de deu dies des de la data en què 
s’envia el plec de càrrecs, per fer les al·legacions.
d. 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.
e. La resolució de la Junta Directiva podrà ser exculpadora per a l’expedientat, 
tot disposant el sobresïment i l’arxiu de l’expedient, o condemnatòria, amb la 
determinació de la sanció que l’imposi. En ambdós supòsits, la resolució serà 
motivada, es notificarà de forma fefaent a l’interssat/da, i l’advertirà del recurs 
procedent, si n’hi ha, i del termini per interposar-lo.
f. A l’inici de l’expedient, o en qualsevol moment de la tramitació, i si les 
circumstàncies ho fan aconsellable, la Junta Directiva podrà acordar 
cautelarment la suspensió del dret d’accès a les activitats del Club.
g. Entre l’acord d’inici de l’expedient i la notificació a l’interessat/da de la 
resolució de la Junta Directiva a la qual es refereix l’apartat d, no podrá 
transcórrer més de sis mesos.

Article 52. Recursos contra les sancions.

a. Les sancions acordades pels jutges o àrbitres a les infraccions relacionades 
amb les regles de joc i competició, de competicions socials o internes 
organitzats pel Club, són inapelables.
b. El Règim de recursos és l’establert en el Reglament del Règim i 
Funcionament Intern dels Clubs i les Associacions Esportius.
c. La interposició dels recursos contra els acords adoptats en primera instància 
pels òrgans disciplinaris competents, no en suspèn l’executabilitat, llevat que, 
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a judici de l’òrgan d’apel·lació, amb sol·licitud prèvia i raonada de l’interessat 
/a, concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.

DISPOSICIONS FINALS

La Junta Directiva pot prendre les mesures oportunes a fi d’assegurar l’estricte 
compliment d’aquest reglament.
A mesura que l’entitat amplii les seves activitats o s’en modifiqui la seva organització, 
la Junta Directiva disposarà les corresponents normes les quals
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encara que hagin estat dictades amb posterioritat, també formaran part del 
Reglament de Règim Intern.
Les modificacions d’aquest Reglament que la Junta Directiva aprovi en el futur 
entraran en vigència en la data que expressament s’indiqui en cada una d’elles, però 
en cap cas set dies abans de la seva publicació en el tauler d’anuncis del Club, web o 
per algun altre mitjà.
El desconeixement d’aquest Reglament per qualsevol causa, no eximirà del 
compliment de les normes contingudes i no constituirà atenuant quan procedeixi 
l’aplicació de sancions o responsabilitats.
Aquest Reglament entrarà en vigor al dia següent de la seva ratificació per 
l’Assemblea General de socis.

Amposta,  octubre 2015

Aprovat en Assemblea General de socis del club el dia 20 de novembre del 2015.
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