
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

CLUB NATACIÓ MOLINS DE REI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovats per l’Assemblea General Extraordinària de  
15 de desembre de 2015 

 
 
 

 
 
 



2 
 

ÍNDEX          Pàgines  
 
 
 
CAPÍTOL 1  -  DISPOSICIONS GENERALS     4 
 
Article 1: Objecte i finalitats 
Article 2: Àmbit d’aplicació i persones sotmeses 
 
 
CAPÍTOL 2  -  SOCIS I SÒCIES; USUARIS I USUÀRIES     4 a 7 

 
Article 3: Socis i sòcies del club 
Article 4: Extinció de la condició de soci o sòcia 
Article 5: Drets i obligacions del soci i de la sòcia  
Article 6: Socis i sòcies esportistes 
Article 7: Usuaris i usuàries del club 
Article 8: Normes de conducta per a socis i sòcies i, usuaris i usuàries 
Article 9: Normes de conducta per a socis i sòcies esportistes 
      
 
CAPÍTOL 3  -  NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DELS SERVEIS  8 a 15 
 
Article 10: Accés a les instal·lacions 
Article 11: Vestidors 
Article 12: Piscina 
Article 13: Gimnàs  
Article 14: Sauna seca 
Article 15: Sol artificial UVA 
Article 16: Solàrium natural 
Article 17: Farmaciola 
Article 18: Normes comuns per a la utilització dels serveis a tot el recinte 
 
 
CAPÍTOL 4  -  RÈGIM DISCIPLINARI      16 a 24 
 
Article 19: Desenvolupament del règim disciplinari 
Article 20: Òrgan disciplinari  
Article 21: Graduació de les faltes 
Article 22: Faltes molt greus 
Article 23: Faltes greus 
Article 24: Faltes lleus  
Article 25: Tipus de sancions 
Article 26: Sancions per a les infraccions molt greus 
Article 27: Sancions per a les infraccions greus 
Article 28: Sancions per a les infraccions lleus 
Article 29: Iniciació i tramitació del procediment sancionador 
Article 30: Recursos 
  



3 
 

 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL        25  
 
         
DISPOSICIONS  FINALS        25 
        
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA        25 
         
 
 
 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



4 
 

 
 
 
CAPÍTOL 1  ‐  DISPOSICIONS GENERALS 
 
 

Article 1: Objecte i finalitats 
 
L’objecte  i  finalitat d’aquest Reglament és  regular els drets  i  les obligacions de 
tots  els  socis  i  sòcies  i  usuaris  i  usuàries  de  les  instal∙lacions  del  Club Natació 
Molins de Rei, determinar  les normes generals d’utilització de  les  instal∙lacions  i 
desenvolupar el règim disciplinari del Títol 5 dels Estatuts de l’entitat.   
 

Article 2: Àmbit d’aplicació i persones sotmeses 
 
La  condició  de  soci  o  sòcia  i  la  d’usuari  o  usuària,  impliquen  l’acceptació  i 
submissió  a  aquest  Reglament  i  és  d’aplicació  a  tothom  que  utilitzi  les 
instal∙lacions del club. El seu desconeixement no els eximirà del seu compliment 
ni  constituirà,  si  s’escau,  una  eximent  en  l'aplicació  de  sancions  o 
responsabilitats.  
 
 

CAPÍTOL 2  ‐  SOCISI SÒCIES; USUARIS I USUÀRIES 
 
Article 3: Socis i sòcies del club  
 
Són socis o sòcies d’aquesta entitat esportiva,  les persones  físiques que, havent 
sol∙licitat  la seva admissió a  la Junta directiva mitjançant el procediment regulat 
pels Estatuts, hagin estat acceptades. 
 

Article 4: Extinció de la condició de soci o sòcia 
 
Tant les causes d’adquisició com les de l’extinció de la condició de soci o sòcia de 
l’entitat, així com els requisits, estan regulades pels Estatuts de l’entitat. Això no 
obstant,  per  a  l’extinció  s’ha  de  tenir  en  compte  que  si  n’és  voluntària  per 
sol∙licitud  del  soci  o  sòcia,  caldrà  presentar  l’imprès  de  sol∙licitud  adreçat  a  la 
Junta directiva, deu dies abans del venciment dels rebuts, ja que en cas contrari 
no  se’n  retornarà  l’import,  si bé el  soci o  sòcia mantindrà els drets d’ús de  les 
instal∙lacions fins la finalització del mes en curs, sempre que no acumuli impagats 
per altres conceptes. 
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En cas d’extinció per impagament de les quotes socials o per expulsió disciplinària 
com a resultat de la tramitació del corresponent expedient disciplinari observant 
el tràmit d’audiència, la Junta directiva, atenent les circumstàncies del cas, podrà 
prohibir al sancionat/a que accedeixi a les instal∙lacions del Club amb la condició 
d’usuari/a, mentre duri el temps de sanció.  
 

 
Article 5: Drets i obligacions del soci i de la sòcia   
 
Els  drets  i  les  obligacions  dels  socis  i  les  sòcies  estan  igualment  regulats  pels 
Estatuts de l’entitat, essent un dels drets de tots els socis i les sòcies, el dret d’ús 
de  les  instal∙lacions  del  Club.  Això  no  obstant,  la  Junta  directiva  establirà  els 
horaris d’ús i gaudiment de les instal∙lacions, per tal de ponderar el dret dels socis 
i  de  les  sòcies  a  aquest  ús,  amb  la  celebració  de  les  diferents  activitats 
concertades, bé per socis/es o bé per tercers, que s’hi desenvolupin.  
 
Les  persones  discapacitades  que  no  poden  garantir  un  autocontrol,  podran 
exercir el dret d’ús de les instal∙lacions, sempre que vagin acompanyades per un 
adult.  
 
Els socis i les sòcies  tenen l’obligació de notificar els canvis que es puguin produir 
tant en les dades personals, com en les dades bancàries que hagin facilitat.          
  
 

Article 6: Socis i sòcies esportistes 
 
Els  socis  i  les  sòcies esportistes, hauran de  respectar  i acatar  la normativa que 
pugui  aprovar  la  Comissió  esportiva  de  l’entitat.  En  tot  cas,  la  normativa 
d’aquesta Comissió ha de respectar sempre el contingut dels Estatuts  i d’aquest 
Reglament i ha de ser aprovada per l’Assemblea general. 
 
Qualsevol  esportista que  competeixi  amb  el nom o  amb un  equip de  l’entitat, 
haurà de  tenir  la condició de soci/a del Club Natació Molins de Rei. En cas que 
l’esportista,  sotmès  a  qualsevol disciplina  esportiva  que  es  practiqui  a  l’entitat 
causi  baixa  com  a  soci/a,  serà  exclòs/a  immediatament  de  l’equip  en  què 
competeixi. 
 

Article 7: Usuaris i usuàries del club 
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Tenen  la  condició  d’usuaris/es  del  Club  Natació  Molins  de  Rei,  tota  aquella 
persona  que  sense  ser‐ne  sòcia,  accedeixi  a  les  seves  instal∙lacions,  en  les 
condicions establertes en aquest Reglament. Ho poden ser les següents persones:  
 

a) Qui  hagi  adquirit  una  entrada  que  li  permeti  dur  a  terme  una  activitat 
determinada a  les  instal∙lacions del club o hagi contractat un dels serveis 
que ofereix el club. 

 
b) Els esportistes, directius o tècnics d’un equip o una associació que com a 

tal vingui a competir amb un equip o esportista del Club Natació Molins de 
Rei, en el marc de competicions oficials o amistoses.  

 
c) Els àrbitres o qualsevol membre d’una federació esportiva sota els auspicis 

de  la qual   qualsevol equip del club competeixi, quan, en  l’exercici de  les 
seves funcions arbitrals o federatives, hagin de dirigir o presenciar alguna 
competició  esportiva que  tingui  lloc  a  les  instal∙lacions  del  Club Natació 
Molins de Rei.  

 
d) Qui estigui en possessió d’una  invitació emesa per  la  Junta directiva del 

club.  
 

e) Qui pertanyi a una entitat, associació o similar, pública o privada, amb  la 
qual el Club Natació Molins de Rei hagi signat acord o conveni pels quals 
els  membres  de  la  primera  puguin  usar  la  totalitat,  o  part,  de  les 
instal∙lacions del club.  
 

No es permetrà l’entrada a les instal∙lacions de persones que, sense ser‐ne sòcies, 
no estiguin en un dels casos anteriors. 
 
L’usuari  o  usuària  estarà  obligat/da  a  justificar  el  seu  títol  d’accés  a  les 
instal∙lacions, sempre que sigui requerit per qualsevol empleat del Club Natació 
Molins de Rei, persona responsable del Club, o membre de la Junta directiva. En 
cas  que  no  pugui  justificar  suficientment  el  seu  títol,  haurà  d’abandonar 
immediatament les instal∙lacions. 
  

Article 8: Normes de conducta per a socis i sòcies i, usuaris i usuàries 
 
Els socis/es  i usuaris/es del Club Natació Molins de Rei han de  respectar en  tot 
moment les següents normes de conducta: 
 

 
 
 

1. Mantenir  les normes de neteja  i higiene degudes  a  les  instal∙lacions del 
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Club. 
 

2. Respectar  curosament  les  instal∙lacions  que  posa  a  la  seva  disposició  el 
club  i  informar  els  empleats  de  les  deficiències  provocades  o  que  es 
detectin en l’ús d’aquestes instal∙lacions.  

 
3. Tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta de socis/es i 

usuaris/es,  així  com  amb  els  membres  de  la  Junta  directiva  i  la  resta 
d’empleats/des i responsables del club. 
 

4. Respectar en tot moment les instruccions i recomanacions del personal de 
l’entitat, sobre tot les emanades pels socorristes en el recinte de la piscina 
i mantenir en  tot moment un comportament adequat que no perjudiqui 
altres socis/es o usuaris/es ni a la seguretat en general. En cas contrari, el 
personal  està  autoritzat  per  expulsar  el  soci/a  o  usuari/a  de  les 
instal∙lacions  o  sol∙licitar  l’ajut  del  personal  de  seguritat  o  l’autoritat 
pública, si s’escau  i ho notificarà a  la Junta directiva, perquè es tramiti el 
corresponent procediment disciplinari, si s’escau.   

 
5. Anar  correctament  vestits  d’acord  amb  l’activitat  que  es  pretén  dur  a 

terme a les instal∙lacions corresponents.  
 

6. No destorbar la llibertat o el benestar de la resta de socis/es o usuaris/es, 
per  la  qual  cosa  no  es  permet  cridar,  portar  aparells musicals,  córrer, 
llançar objectes i practicar jocs i/o esports fora dels recintes especialment 
habilitats per a la seva pràctica. 

 
7. S’ha de respectar en tot moment la resta socis/s i usuaris/es.  

 
 

Article 9: Normes de conducta per a socis i sòcies esportistes 
 
Els  soci/es  que  competeixen  en  qualsevol  de  les  disciplines  incloses  en  les 
diferents modalitats  esportives  en  les  que  el  club  pugui  estar  federat,  tenen 
l’obligació  de  respectar  el  reglament  intern  que  la  Comissió  esportiva  pugui 
aprovar,  així  com  les  ordres  dels  seus  tècnics  i  directius,  sempre  que  no 
contradiguin altre normativa de rang superior.  
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CAPÍTOL 3  ‐  NORMATIVA D’UTILITZACIÓ DELS SERVEIS 
 
Article 10: Accés a les instal∙lacions 
 

1. L’accés a  les  instal∙lacions dels  socis/es del Club es  fa mitjançant  lectura 
biomètrica  de  l’empremta  d’un  dit  de  la mà  que  s’introdueix  al  lector 
d’empremtes  situat  al  torniquet  (control  d’accés)  d’entrada  a  la 
instal∙lació, per  la qual  cosa, en el moment que una persona  s’inscriu al 
Club Natació Molins de Rei, se  li captura digitalment  l’empremta d’un dit 
de  la mà, amb  l’única finalitat de donar accés a  les  instal∙lacions del Club. 
És obligatòria la lectura d’aquesta empremta al lector d’entrada per poder 
accedir a les instal∙lacions.  

 
2. L’accés  al  club  del  menors  de  12  anys,  només  està  permès  si  van 

acompanyats  d’un  responsable, major  de  18  anys.  Els  de  12  a  14  anys 
podran  accedir‐hi,  sempre  i quan  tinguin  autorització per escrit,  signada 
pels pares o tutors.  

 
3. L’accés  del  públic  al  recinte  de  piscines  romandrà  tancat  tots  els  dies, 

llevat dels assenyalats com a final de curset, competició de natació, partit 
de waterpolo, competició de natació sincronitzada o festival social.  

 

 
Article 11: Vestidors 
 

1. Normes comunes  
 

a) L’accés  als  vestidors  és  exclusiu  pels  socis/sòcies  i  usuaris/es  que  hagin 
d’utilitzar  la  instal∙lació,  per  als  responsables  d’una  escola  i  per  als 
acompanyants  d’un  usuari/a menor  de  7  anys  o  discapacitat.  En  aquest 
últim cas, el/la menor, farà ús del vestidor del sexe de l’acompanyant. 

 
b) Els/les esportistes del club menors de 15 anys que facin ús dels vestidors 

generals dels socis/es  i usuaris/es, hauran d’utilitzar  la zona habilitada al 
marge d’aquests vestidors, denominada “vestidors de grups”.   

 
c) L’entrada  als  vestidors  serà  des  de  l’hora  d’inici,  segons  els  horaris 

establerts. 
 
 

d) La  distribució  dels  vestidors  preveu  la  circulació  de  “peus  nets”  i  “peus 
bruts”,  la  qual  cosa  vol  dir  que  a  la  zona  d’entrada  està  permesa  la 
circulació amb calçat de carrer i esportiu, però la banda d’accés a la piscina 
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està reservada i només està permesa la circulació amb xancletes de bany.  
 

e) Per motius de higiene i de seguretat, no està permès afaitar‐se ni depilar‐
se.  
 

 
2. Armariets 
 

a) Tots  els  armariets  disposen  d’un  penjador  auxiliar  i  s’han  d’utilitzar  per 
guardar  tota  la  roba  de  carrer  i  objectes  personals,  atès  que  no  està 
permès deixar res fora d’ells.   

 
b) Els armariets són gratuïts, de tipus consigna i d’ús rotatori mentre dura la 

utilització del vestidor. No es poden deixar tancats durant la nit. 
 

c) Tots els armariets s’obren diàriament per netejar‐los  i revisar‐los per  fer‐
ne un correcte manteniment.  

 
d) Per poder obtenir  la clau  s’ha de dipositar una moneda d’1 euro que es 

recuperarà  en  finalitzar  la  utilització.  En  cas  de  pèrdua  de  la  clau  de 
l’armariet,  s’haurà  d’abonar  13,18  euros.  Això  no  obstant,  aquestes 
quantitats són susceptibles de modificació per acord de la Junta directiva, 
per  adaptació  a  Índex  de  Preus  de  Consum  (IPC)  de  Catalunya,  o  per 
qualsevol  altra  justa  causa,  la  qual  cosa  es  notificaria  oportunament 
mitjançant circular informativa. 

 
e) Per a qualsevol incidència en l’ús de l’armariet o amb el pany de la porta, 

s’ha d’avisar al personal de recepció o de manteniment. 
 

f) Pels socis  i sòcies de  l’entitat, hi ha  també a  la seva disposició armariets 
que funciones amb cadenat propi del soci o  la sòcia. En aquest cas,  l’únic 
condicionant és que el diàmetre del cadenat ha de fer 7 mm.  

 
g) No  s’han  de  portar  objectes  de  valor  a  les  instal∙lacions  ni  deixar‐los  a 

l’armariet,  atès  que  l’entitat  no  es  fa  responsable  de  les  pertinences  i 
objectes  que  els  socis/es  o  usuaris/es  duguin  a  les  instal∙lacions.  En  cas 
excepcional  d’emportar‐ne,  es  recomana  que  es  faci  ús  dels  armariets 
situats al passadís de “peus bruts”, al costat de recepció.  

3. Dutxes 
 

a) Per motius d’higiene és prega s’utilitzin les xancletes a l’hora de la dutxa.  
 

b) Per  motius  de  seguretat,  no  és  permès  utilitzar  productes  higiènics 
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envasats en vidre.  
 

c) Dutxeu‐vos en el  temps estrictament necessari,  sense malbaratar  l’aigua 
que és un bé comú.  

 
d) Utilitzeu les papereres per diposita‐hi els envasos buits.  

 
e) Si observeu qualsevol anomalia, notifiqueu‐la al personal de manteniment 

o de recepció.  
 

 

4. Grups escolars 
 

a) Perquè  un  grup  escolar  pugui  accedir  als  vestidors,  hauran  de  venir 
acompanyats per un o més responsables, depenent del nombre de nens  i 
nenes que el formin.  

 
b) L’escola  o  entitat  serà  qui nomeni  el/els  responsable/s  (1 o  2 per  grup, 

depenent  de  l’edat  dels  integrants  del  grup),  els  quals  podran  entrar  a 
ajudar  a  canviar‐se  els  nens  i  nenes  que  ho  necessitin  i  podran  entrar 
durant tota la sessió a la piscina, per poder ajudar els components del grup 
en tot allò que necessitin.  

 
c) Els acompanyants dels grups escolars són responsables dels nens  i nenes 

que el formin i del seu comportament dins dels vestidors.  
 

d) Les claus dels vestidors seran sempre a recepció, on els responsables dels 
grups les han de demanar en arribar i deixar‐les en finalitzar‐ne l’ús.  

 
e) Els  acompanyants  dels  grups  escolars  s’hauran  de  responsabilitzar  de 

tancar  amb  clau  els  vestidors mentre  utilitzin  la  instal∙lació  i  deixar‐la  a 
recepció. 

 
f) Els  grups  i  acompanyants  s’han d’esperar dins dels  vestidors  fins que  el 

monitor els vagi a buscar per entrar dins la piscina. 
 

g) Els  vestidors  estan  assignats  segons  el  nombre  de  nens  i  nenes  que 
integrin el grup escolar. 
 
 
 

 
h) Ni els integrants dels grups escolars, ni els seus responsables tenen permès 

accedir  a  la  zona  de  “peus  nets”  o  a  la  piscina  vestits,  o  amb  calçat  de 
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carrer.  Tampoc  podran  accedir  a  les  dutxes  dels  vestidors  generals  del 
club. 
 
 
 

Article 12: Piscina 
 

1. El vas infantil es reserva per als menors de 7 anys. 
 

2. No està permesa l’entrada al recinte amb calçat i/o roba de carrer. 
 

3. Abans d’entrar a l’aigua, cal passar per la dutxa. 
 

4. És obligatori l’ús de casquet de bany a la piscina coberta. 
 

5. Està permès fer top‐less a la piscina descoberta. 
 

6. No està permès banyar‐se si es tenen ferides obertes, afeccions a la pell o 
malalties contagioses.  

 
7. S’han  de  respectar  els  espais  de  la  piscina  destinats  a  les  diferents 

activitats,  com  poden  ser  els  destinats  als  socis  i  sòcies,  als  cursos,  a 
recreació i a competicions. 

 
8. En els carrers d’ús lliure cal nedar circulant sempre per la dreta, per tal de  

facilitar la utilització del carrer a la resta d’usuaris. 
 

9. Cal  circular  caminant  per  la  platja  de  la  piscina,  evitant  anar  corrent  i 
donar‐se empentes.  

 
10. No està permès travessar els carrers, per tal de no  interrompre  l’activitat 

d’altres usuaris/es. 
 

11. Les normes  i  les  recomanacions dels monitors  i  socorristes  són d’obligat 
compliment.  
 

 

 
 
 
Article 13: Gimnàs 
 
1. Sala de musculació i cardiovascular 
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a) No està permesa  la utilització de  la sala de musculació als menors de 15 

anys.  Els  menors  d’aquesta  edat  que  formin  part  d’un  grup 
d’entrenaments han d’anar acompanyats d’un responsable tècnic.  

 
b) No està permesa  la primera utilització de  la sala sense consulta prèvia al 

monitor  i  sense  seguir  la  programació  que  consegüentment  n’hagi 
recomanat. 

 
c) Cal anar vestits amb roba esportiva, samarreta, pantalons curts o xandalls i 

sabatilles adequades, per a ús exclusiu  i de  sola blanca, per  la qual cosa 
resta  totalment  prohibit  accedir‐hi  amb  banyador,  xancletes,  el  tors  nu, 
mullat i vestit o calçat amb roba de carrer.   
 

d) Cal portar una tovallola que s’haurà de col∙locar entre el cos i l’aparell. 
 

e) S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, especialment els 
cardiovasculars.  

 
f) S’ha de  fer un bon ús de  les màquines, descarregant  les barres de peses 

immediatament després d’utilitzar‐les  i tornar els pesos  lliures al seu  lloc, 
havent de consultar en  tot moment el monitor, per qualsevol dubte que 
pugui sorgir.   

 
g) S’ha de procurar que les plaques dels aparells no impactin entre si i evitar 

tirar de forma incontrolada els pesos a terra. 
 

h) Durant la pausa de recuperació entre sèries, és obligatori cedir l’aparell, si 
altre usuari/a està esperant.  

 
i) Pel que fa a  les estacions cardiovasculars, si hi ha altre usuari/a esperant, 

el temps màxim d’utilització és de 20 minuts. 
 

j) La  fitxa  de  les  rutines  un  cop  utilitzada,  s’ha  de  deixar  a  l’arxivador 
corresponent.  
 
 

 

2. Sala d’activitats dirigides 
 

a) Cal anar vestits amb roba esportiva, mallot i sabatilles adequades per a ús 
exclusiu i de sola blanca, per la qual cosa resta totalment prohibit accedir‐
hi amb banyador, xancletes, el tors nu, mullat i vestit o calçat amb roba de 
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carrer. 
 

b) Cal portat una tovallola que s’haurà de col∙locar damunt de les màrfegues.  
 

c) S’ha d’eixugar la suor que hagi pogut quedar als aparells, especialment les 
bicis de ciclisme indoor. 
 

d) El nombre de participants en  les activitats dirigides de sala estarà marcat 
per la capacitat de cada sala i el material disponible per a cada activitat. 

 
e) No es podrà participat en una sessió passats 10 minuts del seu inici (temps 

d’escalfament), fins que no hagi finalitzat l’activitat.  
 

f) L’escalfament és imprescindible per evitar lesions.  
 

g) S’ha de retornar el material utilitzat al seu lloc.  
 
  

Article 14: Sauna seca 
 

1. És  recomanable consultar prèviament el vostre metge  la utilització de  la 
sauna per a cada cas en concret. 

 
2. Heu de dutxar‐vos amb aigua calenta i sabó i eixugar‐vos bé abans d’entrar 

a la sauna. 
 

3. S’ha de portar sempre una tovallola per estirar‐vos o seure al banc. 
 

4. La capacitat de la sauna és per a 7 persones.  
 

5. El temps d’utilització recomanat és de 10 minuts, però en tot cas no es pot 
passar mai dels 15 minuts d’estada. 

 
6. La porta d’accés ha de estar ben tancada.  

 
7. No està permesa l’entrada dels menors de 15 anys. 
8. No es permet entrar‐hi productes líquids o olorosos, i objectes metàl∙lics. 

 
9. Després de la sauna cal dutxar‐se amb aigua freda durant 2 o 3 minuts.  

 

 
Article 15: Sol artificial UVA 
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1. És recomanable consultar prèviament el vostre metge la utilització del sol 
artificial UVA per a cada cas concret.  

 
2. En tot cas, és obligatori  llegir  i signar el document  informatiu respecte  la 

utilització de raigs UVA.  
 

3. És obligatori igualment que els ull es protegeixin amb ulleres especials per 
a exposició a raig UVA. 

 
4. Per utilitzar el sol artificial, cal que prèviament s’hagi reservat a recepció, 

on es lliurarà una fitxa corresponent per a la posada en marxa de l’aparell.  
 

5. Temps màxim d’estada: 10 minuts per sessió.  
 

6. Els tiquets de cinc sessions caduquen als tres mesos.  
 
 

Article 16: Solàrium natural 
 

1. El forma la zona de gespa natural habilitat per a aquest ús. 
 

2. No  estar  permès menjar,  entrar  objectes  de  vidre,  begudes,  ni  fumar, 
excepte en la zona reservada per a aquest fi. 

 
3. No es permet entrar‐hi taules o cadires, aparells de músic, càmeres, aletes, 

ulleres submarines, ni jugar a pilota.  
 

 
Article 17: Farmaciola 
 

1. És el  lloc assenyalat per atendre qualsevol accidentat que hi pugui haver 
en el recinte de tota la instal∙lació.  

 
2. L’accés  a  la  farmaciola  serà  exclusiu  per  al  personal  del  club,  els  quals 

acompanyaran la persona que precisi da utilització d’aquest servei.  
3. La farmaciola està proveïda de l’equipament necessari per fer una primera 

cura,  segons  estableix  el  Reglament  sanitari  de  piscines  d’ús  col∙lectiu. 
L’atenció que un accidental pot rebre a la instal∙lació són cures que per la 
seva poca gravetat, no necessiten ser tractades per un especialista, per la 
qual  cosa  la  farmaciola  estarà  equipada  només  amb material  per  cobrir 
aquestes funcions.  
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4. En  cas  que  la  gravetat  de  l’accidentat  faci  necessària  la  visita  d’un 
especialista, serà evacuat al centre hospitalari més proper. 

 
Article 18: Normes comunes per a la utilització dels serveis a tot el recinte  

 
1. No està permesa  l’entrada d’animals, excepte els gossos pigall, els quals 

tindran accés  limitat a  la  instal∙lació, serveis  i activitats, per qüestions de 
seguretat, salut i higiene.  
 

2. No  està  permesa  la  captació  d’imatges  per  qualsevol  tipus  d’aparell 
(càmera  fotogràfica,  vídeo,  telèfon mòbil,  tauleta, etc., etc.) de  cap dels 
espais de la instal∙lació, sense autorització prèvia, o que expressament ho 
autoritzi la normativa d’una determinada competició.  
 

3. No està permès el nudisme integral.   
 

4. Cal respectar els horaris d’utilització corresponents als diferents recintes.  
 

5. No es permet menjar, entrar objectes de vidre, begudes, ni fumar.  
 

6. Els  socis/es  o  usuaris/es  seran  responsables  de  qualsevol  desperfecte  o 
dany que puguin ocasionar a  les  instal∙lacions  i hauran d’abonar  l’import 
de la reparació o reposició. 

 
7. Quan als desperfectes causats pels socis/es o usuaris/es menors d’edat o 

incapaços, seran responsables dels danys causats qui en tingui assignada la 
tutela, pàtria potestat, guarda o custòdia, d’acord amb les disposicions de 
la normativa vigent. 

 
8. El Club Natació Molins de Rei no es fa responsable dels objectes perduts, 

furtats, robats o extraviats.  
 

9. Igualment,  el  Club  Natació  Molins  de  Rei  no  es  fa  responsable  dels 
problemes de salut que puguin patir els socis/es i usuaris/es i es recomana 
per això que es facin una revisió mèdica prèvia abans d’utilitzar els serveis 
de les instal∙lacions del Club.  
 

 
 
 
CAPÍTOL 4  ‐  RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 19: Desenvolupament del règim disciplinari  
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D’acord amb el que s’estableix al Títol 5 dels Estatuts, és objecte d’aquest Capítol 
el desenvolupament del règim disciplinari, establir el règim tipificat d’infraccions i 
l’establiment de les corresponents sancions, així com el procediment disciplinari a 
seguir i els recursos contra els acords adoptats. 
 

 
Article 20: Òrgan disciplinari 
 
Correspon  a  la  Junta  directiva  instruir  i  resoldre  el  procediment  disciplinari 
establert en aquest Capítol que pugui derivar en  l’aplicació de  les sancions que 
considerin oportunes als  socis/es  i usuaris/es que presumptament hagin comés 
alguna de  les faltes tipificades en aquest Reglament o davant  l’incompliment de 
la normativa recollida als Estatuts de l’entitat, a aquest mateix Reglament, o de la 
normativa esportiva legalment establerta.  

 

Article 21: Graduació de les faltes 

Tot incompliment de les normes establertes en aquest Reglament es considerarà 
una falta, que es graduarà com a molt greu, greu o  lleu, segons  les disposicions 
d'aquest capítol.  
 
 

Art. 22: Faltes molt greus 
 
Es consideren faltes molt greus:  
 

1. La comissió de dues faltes greus en un període de dos anys. 
 

2. L’incompliment  dels  acords  adoptats  vàlidament  per  l’Assemblea 
general de socis.  

 
 

3. L’incomplement  o  la  desobediència  de  les  normes  estatutàries  o 
reglamentàries  dictades,  o  d’unes  altres  que  en  un  futur  les  poden 
substituir.  
     

4. Les  agressions  físiques,  els  greuges,  els  ultratges  o  les  provocacions 
greus de paraula o per  escrit,  incloent  les  xarxes  socials,  a qualsevol 
responsable,  treballador/a  o membre  de  la  Junta  directiva,  soci/a  i 
usuari/a del club. 
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5. Les  agressions  psíquiques:  insults,  amenaces,  intimidacions  o 
coaccions, a socis/es, empleats o empleades del club. 

 
6. La  desobediència  als  empleats  i  a  les  empleades,  quan  això  pugui 

afectar la seguretat de les persones. 
 

7. L’incompliment de la sanció imposada per la comissió d’una falta greu. 
 
8. La sostracció de qualsevol mena de béns de valor considerable, si l’acte 

hagués estat efectuat amb violència a les coses o a les persones. En el 
cas  d’haver‐hi  violència,  la  sanció  s’haurà  d’aplicar  en  el  seu  grau 
màxim. 

 
9. La comissió de perjudicis a béns del club o dels/de les socis/es de valor 

important  o  considerable.  Si  el  perjudici  s’hagués  produït 
voluntàriament,  s’aplicarà  la  sanció  corresponent  en  el  seu  grau 
màxim.  

 
10. El consum o tinença, o  la presència en  les  instal∙lacions que utilitza el 

club en estat d’embriaguesa o sota els efectes de substàncies tòxiques, 
estupefaents  o  psicotròpiques,  amb  o  sense  agressivitat.  Es  podrà 
negar l’entrada al club a un individu en estat ebri.  

 
11. L’ús fraudulent de la credencial de soci o sòcia. 
 
12. Les pràctiques sexuals de qualsevol tipus dins del club. 
 
13. Banyar‐se  nu  a  la  piscina  o  amb  indumentària  que  no  estigui 

reglamentada.  
 
14. Fer mal ús de les instal∙lacions, el resultat del qual sigui el trencament o 

deteriorament  d’alguna  part  o  de  material  o,  l’embrutiment  de  la 
instal∙lació o d’una part.  
 

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

 
16. La comissió d’actes per aquells/es socis/es que tinguin càrrecs dirigents 

que,  amb  independència  de  la  seva  qualificació  en  altres  instàncies, 
comportin abús de poder o lucre il∙lícit.  

 
17. La comissió d’accions que ataquin de manera transcendent la dignitat, 

la moralitat o l’ètica social. 
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18. L’exposició notòria i pública, ja sigui verbal o escrita, de falsedats sobre 
temes relatius al club, que n’originin desprestigi o demèrit, dels/ de les 
socis/es, o dels/de les acompanyants.  

 
19. Que s’hagi dictat contra un/a soci/a sentència condemnatòria ferma en 

causa de delicte o falta, dimanant de fet contra les persones o els béns 
pels jutjats o tribunals ordinaris. 
 

20. La manca de pagament de qualsevol de les quotes establertes pel club 
per un període de dos mesos,  sempre que  s’hagi produït de manera 
fefaent el requeriment de pagament. 

 
21. La  comissió  de  qualsevol  acte  tipificat  com  a  delicte,  segons  el  que 

disposa el codi penal i les normatives amb què es complementi. 
 
 

Article 23: Faltes greus 
 
Es consideren faltes greus: 
 

1. La comissió de dues faltes lleus en un període d’un any. 
 

2. No  usar  la  indumentària  prescrita  per  la  Comissió  esportiva  en  una 
competició oficial o amistosa quan es competeixi sota el nom del Club 
Natació Molins de Rei.  
 

3. L’incompliment de la sanció imposada per haver comés una falta lleu. 
 
4. L’incompliment o desobediència de  les normes contingudes en aquest 

Reglament  quan  revesteixin  transcendència  o  causin  un  perjudici  a 
l’entitat,  als  empleats,  membres  de  la  Junta  directiva,  socis/es  i/o 
usuaris/es.  

 
5. La  reiterada  negativa  del  soci/a  a  vestir‐se  adequadament  per  a 

l’activitat que hagi de realitzar. 
 
6. L’incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans del club. 
 
7. No  prestar  la  col∙laboració  o  informació  sol∙licitada  pel  club,  sense 

causa justificada.  
 
8. Entorpir deliberadament amb actes o comissions, l’activitat del club. 
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9. L’abandonament,  la desídia o el desinterès habitual en el compliment 
de les obligacions inherents al càrrec per al qual el soci/a hagués estat 
elegit/da pels seus companys.  

 
10. No respectar els horaris i condicions fitxats per la direcció del club per a 

la utilització de les instal∙lacions i els locals socials. 
 
11. La participació en actes de vandalisme causant danys, dintre del recinte 

de les instal∙lacions. 
 
12. Introduir‐se  conscientment  en  dependències  destinades  al  sexe 

contrari. 
 
13. Fer pintades dins del club.  
 
14. Endur‐se conscientment la clau de l’armariet de consigna fora del club. 
 
15. Els  intents dins del club de  robatori o de  furt dels béns de socis/es o 

usuaris/es. 
 

16. Entorpir a propòsit la celebració d’actes esportius o socials organitzats 
pel club. 

 
17. Fer  fotografies,  gravacions  i/o  filmacions  a  l’interior  de  les 

instal∙lacions, sense permís. 
 
18. La manca de pagament d’un servei o activitat específic, havent‐ne  fer 

ús.  
 
19. La  falsificació  en  la  documentació  o  informació  facilitada  al  club  o 

l’ocultació  de  la  informació  que  hagi  de  ser  comunicada  a  l’entitat, 
d’acord amb els Estatuts del club. 

 
20. El deslluïment de béns propietat dels socis/es o dels usuaris/es. 
 
21. L’estada no autoritzada a  les  instal∙lacions que utilitzi el  club  fora de 

l’horari establert pels socis/es.  
 
22. Entrar  al  club  amb  una  persona  no  sòcia  que  faci  ús  de  les 

instal∙lacions.  
 
23. La  sostracció  de  qualsevol  mena  de  béns  de  considerable  import, 

sempre que l’acte no s’hagués efectuat amb violència. 
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Article 24: Faltes lleus 
 
Es consideren faltes lleus: 
  

1. La no adopció de les normes d’higiene i seguretat degudes. 
  

2. La conducta molesta envers els altres socis/es i usuaris/es.  
 

3. La manca de respecte envers els altres socis/es o usuaris/es 
 

4. L’incompliment  o  desobediència  de  les  normes  contingudes  en  aquest 
Reglament,  sempre  que  les  esmentades  transgressions  no  revesteixin 
transcendència  o  no  comportin  perjudicis  a  l’entitat,  als  empleats, 
membres de la Junta directiva, socis/es i usuaris/es. 
  

5. Utilitzar deliberadament  les  instal∙lacions  i  recintes socials de  tal manera 
que impliqui una notòria falta d’higiene i perjudici pels altres usuaris/es i la 
manca d’adopció de les degudes normes d'higiene i seguretat. 
 

6. La negativa del soci o sòcia i usuari o usuària a vestir‐se adequadament per 
a l'activitat que hagi de realitzar.  
 

7. La  conducta  molesta  envers  les/els  altres  sòcies/s  o  usuàries/s  i  no 
observar envers els companys els principis de lleialtat i correcció.  
 

8. L’ús reiterat de vocabulari groller i malsonant a les dependències del club. 
 

9. La  manca  de  respecte  i  consideració  envers  als  altres  socis/es, 
empleats/des del Club i membres de la Junta directiva.  
 

10.  L'incompliment  o  desobediència  a  les  normes  estatutàries  o  de  les 
contingudes  en  aquest  Reglament  sempre  que  les  esmentades 
transgressions no revesteixin transcendència o no comportin perjudicis al 
club, als seus empleats/des, socis/es, o usuaris/es.  
 

11.  La inadequada utilització dels serveis i instal∙lacions, sempre que tingui la 
suficient importància per considerar‐la falta i no comporti danys.  
 

12.  La negativa a ser identificat/da i a acreditar la seva condició de soci o sòcia 
quan ho sol∙liciti qualsevol empleat/da o òrgan del club. 
 

13.  Fumar, menjar o beure en zones en les quals n’està prohibit. 
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14.  No utilitzar el tipus de calçat adient per a cada àrea. 

 
15.  La desobediència al empleats del club.  

 
16.  Obstruir i entorpir l’actuació de qui presideix les reunions, o comportar‐se 

de manera  intemperada  i  desconsiderada  en  les  intervencions  dins  les 
esmentades reunions. 
  

17.  Les  faltes  d’assistència  no  justificada  a  les  reunions  a  les  quals  hagi 
d’assistir  per  raó  del  càrrec  que  ocupi,  o  no  realitzar,  sense motivació 
suficient,  aquelles  actuacions  que  li  corresponguin  o  li  haguessin  estar 
encomanades per raó d’aquell càrrec.  
 

18.  L’omissió de notificar al club el canvi de domicili. 
 

19.  Tenir activitats o  col∙laborar en  la  constitució d’entitats, o  inscriure‐s’hi, 
quan realitzin activitats que interfereixin d’alguna manera les del club. 
 

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

 
 

Article 25: Tipus de sancions 
 
Per  raó de  les  infraccions  tipificades al Decret 1/2000, de 31 de  juliol, pel qual 
s’aprova  el  Text  únic  de  la  Llei  de  l’esport,  es  poden  imposar  les  sancions 
següents:  
 

‐ L'avís. 
‐ L’amonestació privada o pública.  
‐ La suspensió o la inhabilitació temporal.  
‐ La privació definitiva o temporal dels drets d'associat o associada. 
‐ La privació de la llicència federativa.  
‐ La inhabilitació a perpetuïtat.  
‐ La multa. 
‐ La prohibició d'accedir al recinte esportiu. 

 

 
Article 26: Sancions per a les infraccions molt greus 
 
Corresponen a les infraccions molt greus: 
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1. La inhabilitació a perpetuïtat. 
 

2. La pèrdua definitiva de la condició de soci/a. 
 
3. La suspensió de la condició de soci/a per un període mínim dos anys. 
 
4. La  prohibició  d’accedir  al  recinte  esportiu  per  un període mínim  dos 

anys. 
 
5. El pagament dels desperfectes, si s’escau.  

 
 

Article 27: Sancions per a les infraccions greus 
 
Corresponen a les infraccions greus: 
 

1. L’amonestació pública, limitada a l’àmbit social del club. 
 

2. La multa  com  a  sanció  complementària  i  simultània  amb qualsevol  altra 
sanció, en el supòsit dels infractors que percebin retribució econòmica per 
llur tasca, d’acord amb el que disposa el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.  

 
3. La pèrdua del  càrrec que ocupi dins  els òrgans del  club o d’aquells que 

tingui per la seva condició de soci o sòcia.  
 

4. La  privació dels drets d’associat o associada per un període de dos mesos 
fins a un màxim d’un any.  

 
5. La prohibició d’accedir al recinte esportiu per un període de dos mesos fins 

a un any.  
 

6. Pagament dels desperfectes, si n’hi hagués. 
 
 

Article 28: Sancions per a les infraccions lleus 
 
Corresponen a les infraccions lleus: 
 

1. L’avís. 
 

2. L’amonestació privada. 
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3. La privació dels drets d’associat/a o usuari/usuària per un període d’entre 
15 dies i un mes. 

 
4. La privació d’accedir al recinte esportiu  per un període d’entre 15 dies i un 

mes. 
 

5. Pagament dels desperfectes, si s’escau. 
 
 

Article 29: Iniciació i tramitació del procediment sancionador 
 
Les  infraccions a  la conducta esportiva o per  incompliment de  les prescripcions 
estatutàries o reglamentàries s’han de tramitar per un procediment ordinari, que 
cal iniciar mitjançant acord de la Junta directiva, per pròpia iniciativa o per petició 
raonada de part.  
 
Un cop en coneixement de la Junta directiva la possible infracció, s’efectuaran les 
comprovacions i investigacions necessàries per tal d’esbrinar els fets.  
 
Tots els socis/es i usuaris/es, i en especial, els que estan essent investigats, tenen 
el deure de col∙laborar amb la Junta directiva durant el procediment sancionador.  
 
Un  cop  finalitzades  les  investigacions,  la  Junta  directiva  emetrà  un  informe 
sobreseient  l’expedient o recomanant  l’aplicació d’una sanció contra el soci/a o 
usuari/a, al qual  li seran comunicades  les  imputacions per tal que en un termini 
de 10 dies naturals presenti per escrit les al∙legacions que consideri pertinents,  i 
els mitjans de prova que estimi més adients. 
 
Rebudes  les al∙legacions  i/o  transcorregut el  termini que el soci/a o usuari/a  té 
per  presentar‐les,  la  Junta  directiva  fixarà  un  dia  per  adoptar  o  no  la  sanció 
proposada.  
 
 
 
Un cop presa la decisió sobre si s’adopta o no la sanció per la majoria de vots dels 
membres de  la  Junta directiva, s’emetrà  resolució motivada en  la qual  figura el 
contingut de la decisió i, si s’escau, quina és la sanció adoptada. El text íntegre de 
la resolució ha de ser comunicat al soci/a o usuari/a afectat/da. 
 

 
 
Article 30: Recursos 
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Estan legitimats per impugnar els acord de la Junta directiva els socis i les sòcies 
afiliats/des, esportistes, tècnics  i directius/ves que hi tinguin un  interès personal 
directe o que els hagin de complir.  
  
Contra els acords disciplinaris adoptats en primera  i única  instància per  la Junta 
directiva, quan es  tracti de  sancions qualificades com a greus o molt greus per 
infraccions  contra  la  conducta  esportiva,  es  pot  interposar  recurs  davant  el 
Comitè d’apel∙lació de la Federació Catalana de Natació, en el termini màxim dels 
deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.   
 
Contra les decisions adoptades pels òrgans electorals, s’ha d’interposar recurs al 
Comitè d’apel∙lació de  la Federació Catalana de Natació, en el  termini dels  tres 
dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs, o al d’aquell 
en què  s’entengui desestimada  tàcitament  la  reclamació perquè no  s’ha dictat 
cap resolució expressa en el termini establert.  
 
Contra  les resolucions definitives adoptades per  la Junta directiva quan es tracti 
de sanció  imposada per  infracció de  les normes de conducta associativa  i també 
contra  qualsevol  altre  decisió  de  tipus  societari  no  esportiu,  pot  formular‐se 
reclamació davant  l’autoritat  judicial competent de  la  jurisdicció ordinària, en el 
termini dels quaranta dies següents a la notificació de l’acte impugnat.  
 
Contra  les decisions acordades amb caràcter definitiu per  la  Junta directiva per 
faltes lleus no es podrà interposar cap altre recurs.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Totes  les  dades  de  caràcter  personal  que  s’hagin  de  recaptar  tant  dels  socis  i 
sòcies com dels usuaris  i usuàries, per a  la bona marxa de  l’entitat, així com  la 
informació sobre els expedients disciplinaris que puguin recaure sobre aquestes 
persones, seran tractades amb un compliment rigorós de la Llei 15/199, de 13 de 
desembre  sobre  Protecció  de  dades  de  Caràcter  Personal  i  per  les  normes 
reglamentàries vigents que la despleguin.   
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DISPOSICIONS  FINALS  
 

1. La  Junta  directiva  ha  de  prendre  les  mesures  oportunes  per  donar  la 
suficient publicitat a aquest Reglament, que ha de ser‐hi a disposició dels 
socis i les sòcies que ho sol∙licitin a la secretaria i al web de l’entitat, i s’ha 
de lliurar als nous socis i sòcies, en el moment de donar‐se d’alta. 

 
2. Aquest Reglament pot ser modificat per la Junta directiva, la qual haurà de 

comunicar  les  possibles modificacions  a  l’Assemblea  general  de  socis  i 
sòcies  i exposar  l’acord de modificació en el tauler d’anuncis  i el web del 
club durant els trenta dies següents a la seva adopció. 
 

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Única:  Queden  derogades  totes  les  normes  i  disposicions  d’ordre  intern  que 
hagin estat adoptades per  l’entitat amb anterioritat a aquest Reglament encara 
que s’hi contradiguin, així com l’anterior Reglament de règim intern de l’entitat.  
 
 
Molins de Rei,  15 de desembre de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signat: Jaume Mas i Vernet    Signat: Lluís Ferrer i Mondéjar 
President      Secretari 


