REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL FOMENT D’ESPORTS DE TONA
CAPÍTOL PRIMER.- Objectius
Art. 1.- El present Reglament de règim intern té per finalitat:
a) Regular els drets i obligacions de tots els socis i usuaris de les instal·lacions del
Foment d’Esports per a la pràctica de les diverses activitats esportives i socials.
b) Determinar les normes generals de conducta.
c) Establir el règim disciplinari.
Art. 2.- La condició de soci, així com la d’usuari, implica l’acceptació i submissió a
aquest Reglament. El desconeixement d’aquest per part dels socis i usuaris de les
instal·lacions no els eximirà del seu compliment ni minorarà, quan procedeixi,
l’aplicació de sancions o responsabilitat.
Art. 3.- Tindran la condició d’usuaris els socis numeraris (titulars), socis honoraris i els
seus beneficiaris, així com la resta de persones que utilitzin les instal·lacions del
Foment d’Esports.

CAPÍTOL SEGON.- Dels socis
Art. 4.- Son socis titulars totes les persones majors d’edat que satisfacin la quota o
quotes socials establertes.
Els socis beneficiaris seran totes aquelles persones que formin part del nucli familiar
del soci titular, d’acord al que disposa el present Reglament, i sigui sol·licitada la seva
inscripció per aquell. Els pares o tutors seran els responsables civils dels actes dels
menors d’edat que, ostentant la condició de soci beneficiari, contravinguin aquest
Reglament o qualsevol altre normativa legalment aprovada pels Òrgans de govern de
l’entitat.
Seran socis honoraris, aquelles persones ja sòcies a qui l’assemblea general
confereixi aquesta distinció, el que comporta un total eximent de qualsevol càrrega
econòmica, i tindran un lloc de preferència en els actes oficials de l’entitat.
Art. 5.- Les quotes que els socis titulars han de satisfer al Foment d’Esports (d’entrada,
periòdiques, derrames o qualsevol altre) seran les aprovades per l’Assemblea General
o les dimanants d’un acord de la Junta Directiva quan aquesta tingui atribuïda
l’autorització o la competència. Abans de cada temporada s’aprovaran de la mateixa
manera les quotes d’inscripció a les diferents activitats programades, així com les
tarifes de lloguer d’espais.
Art. 6.- Els únics socis que tenen dret a vot a l’Assemblea General són els titulars i
honoraris, sempre i quan, al moment d’exercir aquest dret, estiguin al corrent de
pagament de les seves quotes (titulars).
Art. 7.- La Junta Directiva podrà atorgar la baixa temporal prèvia petició per escrit
degudament raonada; de ser acceptada la mateixa, se li contestarà per escrit, sent la
durada mínima de la baixa temporal serà d’un any i la màxima serà de tres anys.
Transcorregut aquest període el soci haurà de comunicar per escrit el seu reingrés, se
li tornarà a passar la quota i conservarà l’antiguitat que tenia abans. En cas contrari, se
li donarà de baixa definitivament.
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Art. 8.- Els socis que tinguin dos o més rebuts pendents no podran accedir a les
instal·lacions cedides al Foment d’Esports ni participar en les activitats del Foment
d’Esports fins que no facin efectiu el pagament; aquest pagament inclourà
necessariament les despeses de devolució de rebuts i/o les comissions bancàries
pagades pel Foment d’Esports que els siguin imputables.
Art. 9.- S’enviarà una carta als socis que tinguin dos rebuts impagats. Si no fan el
pagament en 15 dies, se’ls donarà automàticament de baixa, sense perjudici de que el
Foment d’Esports exerciti les accions legals per reclamar el pagament del deute per
via judicial.
Art. 10.- Els socis que en el moment de donar-se de baixa tinguessin rebuts impagats
podran tornar a fer-se socis quan hagin abonat els rebuts pendents de cobrament.
Art. 11.- La Junta Directiva podrà exigir, en els casos que cregui oportú, una revisió
mèdica dels socis que participen activament en activitats esportives i podrà desestimar
la sol·licitud d’admissió o bé privar a qualsevol dels seus associats l’ús de les
instal·lacions i serveis del Foment d’Esports, vist el resultat o bé per causa de negars’hi.
Art. 12.- Cada soci disposarà d’una credencial personal i intransferible que l’identificarà
com a tal davant l’entitat i davant tercers. El soci haurà d’acreditar la seva identitat a
qualsevol de les activitats organitzades i desenvolupades pel Foment d’Esports
sempre i quan li sigui exigit pel personal de l’entitat o pels membres de la Junta
Directiva.
Art. 13.- Qualsevol cessió a una altra persona, amb finalitats il·lícites, de la credencial
de soci de l'entitat, comportarà la intervenció de la credencial, l'immediat cessament de
l’activitat de la persona que ha usat o intentat usar la credencial no essent la titular, i
l'obertura d'expedient sancionador al soci cedent de la credencial, mitjançant el
procediment que estableixi aquest reglament.
Art. 14.- La Junta directiva, per acord, al començament de cada temporada o abans
del començament establirà un horari tan per les activitats dels socis i usuaris.
S’exposarà l'horari de les diferents activitats al taulell d’anuncis de les oficines del club;
qualsevol canvi d'aquest s'informarà amb la suficient antelació.
Art. 15.- El Foment d’Esports declina tota responsabilitat per danys als socis o terceres
persones que utilitzin les instal·lacions o serveis que estiguin en el recinte.
Art. 16.- Tota queixa i suggeriment presentada pels socis serà contestada en un
termini màxim de quinze dies.

CAPÍTOL TERCER.- De la condició de socis i cessió de títols societaris
Art. 17. – Es consideraran socis beneficiaris totes aquelles persones amb vinculació
familiar directa de primer grau amb el soci titular, ja siguin cònjuge (o parella de fet i/o
convivencial) o descendents (naturals o tutelats), i que hagin estat inscrits per aquell
dintre de la relació oficial de socis de l’entitat. Es podrà habilitar la condició de associat
per a aquelles persones que, tot i no ser beneficiaris directes del soci titular, siguin
vinculades a aquest i satisfacin les quotes socials periòdiques establertes, però sense
adquirir la consideració de titular.
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Art. 18. – Els descendents mantindran la condició de soci beneficiari fins els 21 anys o
mentre, demostradament, convisquin o siguin tutelats pel soci Titular. Aquesta condició
es perdrà, en qualsevol cas, en el moment de complir els 30 anys, exceptuant causes
suficientment justificades que poden ser valorades per la Junta Directiva.
Art. 19. – La condició de soci Titular podrà ser ostentada indistintament per qualsevol
dels dos cònjuges o membres de la parella considerats caps de família, notificant-ho
formalment a la Junta Directiva. Aquesta notificació haurà de ser signada pel Titular
actual i el nou designat.
Art. 20. – En cas demostrat de separació legal o divorci, el membre de la parella que
en aquell moment tingui la consideració de soci Titular continuarà ostentant aquesta
consideració així com els drets i obligacions pertinents, sempre i quan satisfaci la
quota o quotes socials establertes. El membre de la parella que en aquell moment
tingui la consideració de soci beneficiari podrà optar de manera automàtica per la
condició de soci titular a tots els efectes, sempre i quan satisfaci la quota o quotes
socials establertes, i faci front al pagament inicial destinat a nous membres societaris
de la manera que es determini. En qualsevol cas, el membre de la parella amb
condició de soci beneficiari i que no opti per la condició de nou soci titular, tindrà dret
d’accés i ús a les instal·lacions amb l’objecte d’acompanyar els seus descendents o
tutelats menors de 14 anys que tinguin la consideració de socis beneficiaris.
Art. 21. – Els socis beneficiaris que hagin perdut aquesta condició d’acord a l’article
18, podran optar de manera automàtica per la condició de nou soci titular a tots els
efectes, sempre i quan satisfacin la quota o quotes socials establertes, i facin front al
pagament inicial destinat a nous membres societaris de la manera que es determini.
Art. 22. – Els socis titulars podran cedir sense cap cost addicional la seva condició,
així com els seus drets i obligacions, a un dels socis beneficiaris quan aquest hagi
perdut aquesta condició d’acord a l’article 18 o sigui major d’edat. L’antic soci titular
cedent i/o cònjuge o parella mantindran la condició de socis beneficiaris del nou soci
titular i, per tant, exempts de satisfer les quotes socials establertes.
CAPÍTOL QUART.- Dels usuaris
Art. 23. – S’entén per usuari el beneficiari de l’activitat esportiva i el que fa ús de les
instal·lacions del Foment d’Esports. El soci usuari està obligat a justificar el seu títol
d’accés a les instal·lacions sempre que sigui requerit a l’efecte per qualsevol empleat
del Club o membre de la Junta Directiva. En el cas de que no pugui justificar
suficientment el seu títol, haurà d'abandonar immediatament les instal·lacions.
Art. 24. – Es podrà autoritzar, sota la corresponent sol·licitud del soci titular, que
persones que no tinguin la condició de socis de l’entitat tinguin dret d’accés i ús a les
instal·lacions amb l’objecte d’acompanyar els socis beneficiaris que siguin menors de
14 anys (avis, cuidadors, etc).
Art. 25. – Es podrà autoritzar que persones que no tinguin la condició de socis de
l’entitat tinguin dret d’accés i ús:
a) a les instal·lacions del Bar - Restaurant.
b) a les instal·lacions i activitats durant esdeveniments esportius, recreatius i
culturals, destinats al públic en general.
c) a les activitats recreatives i d’escoles esportives dutes a terme per l’entitat i a les
que s’hagin adscrit.
d) a les activitats esportives o recreatives fruit d’un lloguer d’espais.
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CAPÍTOL CINQUÈ.- Normes de conducta
Art. 26.- El Foment d’Esports, no es responsabilitza de les pertinences i objectes que
els socis i usuaris duguin a les instal·lacions.
Art. 27. - Els socis/usuaris
normes generals:

del Foment d’Esports hauran de complir les següents

a) No està permès fumar en cap dels espais de la instal·lació on, d’acord a la
legislació vigent, així s’indiqui. En cap cas estarà permès fumar als lavabos,
vestidors, locals socials i pistes esportives, incloent la zona de platja de la
piscina descoberta.
b) Cal identificar-se si qualsevol empleat ho demana.
c) Cal deixar net l’espai que utilitzeu.
d) Cal complir les normes d’ús de cadascun dels espais.
e) Cal demanar consell al monitor o entrenador abans d’utilitzar qualsevol servei
per saber-ne els riscos i els avantatges per a la seva salut.
f) No s’admeten animals domèstics, excepte gossos guia.
g) No està permès circular amb roba de bany fora del recinte de la piscina.
h) Cal respectar curosament les instal·lacions que posa a la seva disposició el club.
i) Cal tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta de socis i
usuaris, així com amb els membres de la Junta Directiva, els empleats i
responsables del club.
j) Cal anar correctament vestit d'acord amb l'activitat que es pretén realitzar a les
instal·lacions corresponents.
k) No destorbar la llibertat o benestar dels socis i usuaris, per la qual cosa queda
totalment prohibit desenvolupar activitats que siguin susceptibles de molestar
a la resta d’usuaris i socis i practicar jocs i/o esports fora dels recintes
especialment habilitats per tal fi.

CAPÍTOL SISÈ. - Règim disciplinari
Article 28.- L’exercici de la potestat disciplinària correspon a la Junta Directiva de
conformitat amb els principis legals establerts en el Text únic de la Llei de l’esport,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la
despleguin, pel Decret 145/1991, de 17 de juny i pel Decret 96/1995, de 24 de març.
Article 29.- Tot procediment disciplinari s’ajustarà a la norma legal establerta de
manera que regulin i respectin el tràmit d’audiència dels interessats, que respectin el
dret del presumpte infractor o infractora de conèixer, abans que caduqui el tràmit
d'audiència dels interessats, l’acusació que s'ha formulat en contra, i que respectin el
dret dels interessats en l’expedient a formular les al·legacions que creguin pertinents, a
recusar l'instructor o instructora i el secretari o secretària de l'expedient per causa
legítima, i a proposar les proves que tendeixin a la demostració de les al·legacions i
que guardin relació amb el que és objecte d'enjudiciament.
Article 30.- La providència en que s'acordi l’inici del procediment ha de contenir el
nomenament d'instructor o instructora, el qual s'ha d'encarregar de la tramitació de
l'expedient, i el del secretari o secretària que ha d’assistir i l'instructor o instructora en
la tramitació, a més d'una succinta relació dels fets que motiven l'inici de l'expedient, la
possible qualificació, la identificació de la persona o les persones presumptament
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responsables i les sancions que hi podrien correspondre, sens perjudici del que resulti
de la instrucció de l'expedient.
Els interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de tres dies hàbils
comptats des de l'endemà de la notificació de la providència d'inici de l'expedient i al
mateix òrgan que l'hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació en el termini
dels tres dies hàbils següents.
Article 31. - Tot incompliment de les normes establertes en aquest Reglament es
considerarà una Falta, que es graduarà com a Lleu, Greu o Molt Greu segons les
disposicions d’aquest capítol.
Article 32. - Es consideraran faltes lleus:
a) La no adopció de les degudes normes d'higiene i seguretat.
b) La reiterada negativa del soci a vestir-se adequadament per a l’activitat que hagi
de realitzar i a portar la vestimenta o uniformitat exigida per a cada secció del
Foment d’Esports.
c) La conducta molesta envers els altres socis o usuaris.
d) La manca de respecte envers als altres socis o usuaris.
e) L’incompliment o desobediència a les normes
contingudes en aquest
Reglament sempre que les esmentades transgressions no revesteixin
transcendència o no comportin perjudicis al Club, al seu personal depenent,
als socis i/o usuaris.
Article 33. - Es consideraran faltes greus:
a) La comissió de dues faltes lleus en un període d'un any.
b) La negativa a exhibir la credencial de soci segons els termes establerts en
l'article 12 d'aquest Reglament.
c) L’incompliment de la sanció imposada per haver comès una falta lleu.
d) L'incompliment o desobediència de les normes contingudes en aquest
Reglament, quan les esmentades normes revesteixin transcendència o causin
un perjudici al Club, al seu personal depenent, als socis i/o usuaris.
Article 34. - Es consideraran faltes molt greus:
a) La comissió en un període de tres anys de dues faltes greus.
b) Les agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de paraula
qualsevol responsable, treballador o membre de la Junta Directiva.
c) Les agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de paraula a
qualsevol soci del Foment d’Esports o usuari de les instal·lacions.
d) L'incompliment de la sanció imposada per la comissió d'una falta greu.
Article 35.- Per raó de les infraccions tipificades es poden imposar les sancions
següents:
• L'avís
• L'amonestació pública
• La suspensió o la inhabilitació temporal.
• La privació definitiva o temporal dels drets d’associat o associada.
• La inhabilitació a perpetuïtat
• La prohibició d'accedir al recinte esportiu.
1.- Corresponen a les infraccions lleus:
a) L’avís.
b) La amonestació pública.
c) La privació dels drets d’associat fins a un mes.
d) La prohibició d’accedir al recinte esportiu fins a un mes.
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2.- Corresponen a les infraccions greus:
a) La privació dels drets d'associat o associada per un període d'un mes a un any.
b) La prohibició d'accedir al recinte esportiu per un període d'un mes a un any.
3.- Corresponen a les infraccions molt greus:
a) La inhabilitació a perpetuïtat
b) La privació definitiva dels drets d'associat o associada
c) La privació del dret d'associat o associada per un període d'un a quatre anys.
d) La prohibició d'accedir al recinte esportiu per un període d'un any o més, fins a
cinc.
Article 36.- Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus, a l'any i les molt greus,
als tres anys d'haver estat comeses.

CAPÍTOL SETÈ.- Òrgans de Representació i Govern
ASSEMBLEA GENERAL
Art. 37.- L'Assemblea General, és l'Òrgan suprem de governació i de representació del
Foment d’Esports. La composició, funcions i convocatòria són regulades segons els
estatuts vigents del club.
Art. 38. - L'Assemblea General, sigui ordinària o extraordinària, serà convocada
normalment amb una antelació mínima de 15 dies. Les convocatòries es faran per
mitjà d’un avís públic que serà exposat al tauler d’anuncis de les oficines del Foment
d’Esports, i es notificarà al soci per correu ordinari al domicili conegut o, en el seu cas,
per via telemàtica si disposés de correu electrònic.
Art. 39.- Cinc dies abans de la celebració de l'assemblea, la documentació de tots els
punts de l'ordre del dia estarà disponible pels socis a les oficines del Club.
Art. 40.- Els socis titulars hauran d'identificar-se com a tals per accedir a l'assemblea i
poder exercir el seu dret a vot, si s’escau. La resta de socis podran accedir a
l’assemblea, però sense dret a vot.
Art. 41.- A les Assemblees Generals, un cop oberta la sessió, es farà lectura de
l'esborrany de l'acta anterior llevat de que a la convocatòria s’hagi adjuntat còpia de
l’esborrany de l’acta, en aquest cas es sotmetrà directament a l’aprovació sense
donar-ne lectura; i a continuació es despatxaran els següents assumptes de l'ordre del
dia, i abans d'aixecar la reunió, es designaran dos dels components perquè signin en
representació dels altres, juntament amb el President i el Secretari, i en prova
d'aprovació de l'acta de l'assemblea. A l'acta es farà constar, almenys la data, l'hora, i
el lloc de la reunió, la composició de la mesa, la llista d'assistents, el text dels acords
adoptats i el resultat de les votacions si n'hi hagués hagut.
Art. 42.- En cas d'empat, el vot del President serà qualitatiu.
Art. 43.- Els socis podran presentar propostes amb cinc dies d'antelació a la celebració
de l'assemblea (sempre que tingui el 10% de suport dels socis titulars de l'Entitat). Un
cop presentada serà inclosa en l'ordre del dia de l'Assemblea pel seu debat i posterior
votació.
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ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA JUNTA DIRECTIVA
Art. 44.- El President, el Sots-President, el Tresorer i el Secretari ostentaran i tindran
atribuïdes les funcions assenyalades als Estatuts de l’entitat, i tindran al seu càrrec la
disposició dels fons de l’Entitat mitjançant la signatura mancomunada.
Art. 45.- Els Vocals actuaran respectivament com a delegats de la Junta Directiva
dintre de les seccions corresponents. Els vocals titulars auxiliaran al President en
l’acompliment dels acords adoptats per la Junta, cuidant-se del desenvolupament de
les activitats de les seccions i de la coordinació de grups de treball entre els socis per
tirar endavant les activitats programades i, tanmateix, proposaran a l’aprovació de la
Junta la realització de despeses que considerin necessàries per a la Secció que
representen. L’esmentada delegació no inclou les facultats d’organització, creació o
supressió d’activitats, ni la contractació de personal o de serveis, ni l’adquisició i
compra de bens i drets, ni la recaptació de les quotes dels socis o d’altres fons que
hauran de ser aprovades prèviament per la Junta Directiva o, si s’escau, per
l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva.
Art. 46.- Els Vocals membres de la Junta Directiva podran instar la constitució d’una
Comissió esportiva de secció per cadascuna de les seccions que composen el Foment
d’Esports.
Les Comissions esportives estaran formades per un soci per cadascuna de les
categories esportives que composen la secció, amb un mínim de tres socis.
La provisió com a membre de la Comissió esportiva serà voluntària. De no existir
voluntaris la provisió es farà rotativa entre els socis de la secció, renovant-se cada sis
mesos un terç dels membres que la composen.
La Comissió esportiva col·laborarà amb la Junta en l’organització i desenvolupament
de totes les activitats de la secció, serà presidida pel Vocal delegat de la secció i es
reunirà prèvia convocatòria d’aquell o de la Junta Directiva.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.PRIMERA.- Es faculta a la Junta Directiva per desenvolupar les disposicions
contingudes en el present Reglament.
SEGONA.- Les normes contingudes en el present Reglament de Règim Intern podran
ésser modificades per la Junta Directiva de l'Entitat i refrendades per l'Assemblea
General.
DISPOSICIÓ FINAL.Queden derogades totes les disposicions normatives d’ordre intern fins ara vigents que
s’oposin o entrin en contradicció amb el present Reglament.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA.- Aquest Reglament ha estat aprovat per acord adoptat per l’Assemblea
General en reunió del dia 10 de març de 2007.
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