REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CLUB ESPORTIU LAIETÀ,
DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA CE. LAIETÀ
I ENTITATS VINCULADES

INTRODUCCIÓ
El CLUB ESPORTIU LAIETÀ, la FUNDACIÓ PRIVADA ESPORTIVA CE. LAIETÀ i les
entitats vinculades a ella, regulen els drets i els deures dels seus socis, abonats i
usuaris mitjançant els seus Estatuts aprovats pel Patronat de la Fundació i legalitzats
davant la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de
Catalunya.
La necessària condició d’aquests Estatuts no fa possible tractar amb la profunditat
adequada les normes específiques que han de regular l’ús de les instal·lacions i de les
dependències de la Fundació per a fer possible la convivència en un marc de mútua
comprensió i respecte.
És per això, que estimem necessari un Reglament de Règim Interior que reculli
aquestes normes. L’aplicació de les mateixes, llur interpretació, així com els buits que
poguessin quedar en aquest Reglament, seran tractats pel la Comissió de Disciplina.
Aquest Reglament afecta al Club Esportiu Laietà, a la Fundació Privada Esportiva CE.
Laietà i a qualsevol entitat vinculada pel seu funcionament a les seves instal·lacions.
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NORMATIVA GENERAL

Article 1er.- Aquest Reglament de Règim Interior afecta a tots els socis, abonats i
usuaris del Club Esportiu Laietà, de la Fundació Privada Esportiva CE. Laietà i de les
entitats vinculades pel seu funcionament a les seves instal·lacions.
Article 2n.- Hi ha dos tipus d’instal·lacions, les instal·lacions socials i les instal·lacions
esportives.
Els socis i abonats podran fer ús de totes les instal·lacions socials i les esportives que
els hi correspongui, sempre abonat la quota corresponent.
Els usuaris podran fer ús de les instal·lacions socials i esportives que se’ls hi autoritzi,
sempre abonant la quota corresponent.
La Fundació es reserva, en base a l’ocupació, la potestat de restringir l’ús determinat
per cada instal·lació.
Article 3er.- Les instal·lacions romandran obertes durant tot l’any, excepte el dia de
Nadal i el de Divendres Sant. L’horari serà de les 8 a les 24 hores els dies laborables
i fins les 22 hores els dies festius. Per a poder tancar puntualment, les activitats
esportives i socials hauran de finalitzar un quart d’hora abans. El Patronat pot alterar
aquesta normativa, sempre per causa justificada, i exposant-ho en el tauler d’anuncis
per a coneixement dels socis, abonats i usuaris, amb l’antelació necessària.
Article 4rt.- En funció de necessitats extraordinàries, es podrà limitar o canviar l’ús de
qualsevol instal·lació social o esportiva, sempre i quan s’hagi comunicat en el tauler
d’anuncis amb l’antelació suficient.
Article 5è.- Per accedir a les instal·lacions podrà ésser demanada l’acreditació de
soci, abonat o usuari.
Article 6è.- La manipulació de les instal·lacions, així com dels estris o dels
comandaments, resta reservada al personal. Tampoc no és permès d’introduir a les
instal·lacions utensilis aliens a les mateixes.
Article 7è.- No es podran portar animals domèstics a les instal·lacions.
Article 8è.- Els menors de 10 anys hauran d’estar sota la responsabilitat dels seus
pares o d’alguna persona delegada pels mateixos, quan no estiguin realitzant activitats
organitzades. Quan així sigui estaran sota la responsabilitat del monitor corresponent.
Article 9è.- Els socis, abonats i usuaris seran responsables dels desperfectes,
ruptures o perjudicis que originin a les instal·lacions per engany, culpa o negligència, i
hauran d’abonar el cost de la reparació en metàl·lic.
En el cas de menors d’edat, els seus pares, tutors legals, o les persones que en aquell
moment tinguessin la seva guarda i custòdia, seran considerats responsables dels
seus actes.
Els socis, abonats i usuaris també seran solidaris dels danys i perjudicis que poguessin
causar els invitats que hagin portat a les instal·lacions.
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Article 10è.- Es disposa de telèfons públics per a les trucades exteriors. Els supletoris
que hi ha a cada dependència són per a comunicacions internes. Només en casos
d’avaria o de màxima urgència podrà demanar-se l’ús de les línies externes de
recepció o de secretaria.
Article 11è.- El servei de megafonia només s’utilitzarà en casos de necessitat.
Article 12è.- Es consideraran invitats a totes aquelles persones que no tinguin la
condició de soci, d’abonat o d’usuari i vinguin acompanyades per un d’ells.
Article 13è.- Els socis i abonats tenen dret d’invitar a altres persones per gaudir de les
instal·lacions i dels serveis. Cap persona podrà ser invitada més de tres vegades en un
any.
Article 14è.- El nombre d’invitats a activitats esportives, no podrà ésser mai superior a
tres persones al mateix temps, ni a cinc, si es tracta d’invitats a activitats socials. En
cas d’haver de superar aquest nombre, s’haurà de comunicar a la Direcció.
Article 15è.- En el cas de comportament inadequat o incívic d’un invitat, es procedirà a
la immediata expulsió de les instal·lacions, i es considerarà la possibilitat de que no
pugui tornar a ser invitat per cap soci o abonat.
Article 16è.- Per a modificar la normativa dels invitats, la Junta Directiva i el Patronat
considerant les necessitats i conveniències de les instal·lacions, arbitraran les normes
que creguin més adients per a cada situació i donaran publicitat a les mateixes en el
tauler d’anuncis.
Article 17è.- Els empleats estaran informats detalladament d’aquest Reglament de
Règim Interior, i estan obligats d’advertir al soci, a l’abonat o a l’usuari de qualsevol
transgressió d'aquest Reglament, així com de comunicar a la Gerència la infracció
corresponent.
Article 18è.- Davant de qualsevol situació conflictiva amb algun empleat , el soci,
l’abonat o l’usuari, s’abstindrà de reprendre’l i ho comunicarà a la Gerència.
Article 19è.- Quan un soci, abonat o usuari vulgui causar baixa total o de qualsevol
activitat a la que estigui inscrit, haurà de comunicar-ho per escrit 5 dies abans de la
finalització del període corresponent. De no ésser així, la baixa no tindrà efecte
econòmic fins el mes següent.
Aquesta norma també serà aplicable a qualsevol modificació en les seves dades
personals o domiciliació bancària.
Article 20è.- Qualsevol despesa administrativa que s'origini per morositat, negligència
o error imputable al soci, a l’abonat o a l’usuari, serà abonada per aquests en la
quantia que s'estableixi.
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NORMATIVA ESPECÍFICA
Totes les instal·lacions es destinaran al seu us normatiu en l’horari establert per aquest
Reglament, excepte en moments puntuals i de forma extraordinària, en que la Junta
Directiva, o el Patronat, previ avís en el tauler d’anuncis, podrà destinar-les a altres
usos, que hauran d’esser acceptats per socis, abonats i usuaris.

Instal·lacions socials
Aparcament
Article 21è.-Els vehicles hauran d’accedir a l'aparcament mitjançant la targeta d'accés.
Article 22è.- L'aparcament resta reservat exclusivament a soci i abonats que hagin
obtingut la targeta d’accés. En cas d'invitats per motius esportius i socials, s'haurà de
comunicar a secretaria o a recepció per tal d’obtenir la pertinent autorització de la
Gerència.
Article 23è.- La circulació de vehicles per dintre de les instal·lacions resta restringida a
les zones d’aparcament i sempre respectant les senyalitzacions al respecte. La
velocitat de qualsevol vehicle en l’interior de les instal·lacions no podrà en cap cas
superar els 10 km/h. Les motos i bicicletes tenen prohibida la circulació per l’interior de
les instal·lacions i hauran d’ésser estacionades en l’aparcament destinat a elles.

Bar-restaurant
Article 24è.- Després d’una activitat esportiva, no està permès l'accés al bar i al
restaurant sense canviar-se d’equipament (roba i calçat).
Per a consumir begudes després de qualsevol activitat física o esportiva s’instal·laran
les corresponents màquines d’autoservei.
Article 25è.- L'espai reservat a bar i a restaurant està dividit en dos zones que es
diferencien pel tipus de consumició. Les col·lacions lleugeres com esmorzars,
aperitius, berenars,etc. es faran a la barra i a les taules no preparades amb estovalles.
El menú i la carta es servirà al restaurant.
El responsable del bar i restaurant, podrà modificar aquesta norma quan ho justifiquin
les circumstàncies.
Article 26è.- En l’espai de bar i de restaurant hi haurà zones destinades a fumadors i
no fumadors indicades pel corresponent rètol.
Article 27è.- Els serveis de bar i de restaurant es dispensaran dintre de l’horari que
marqui el Patronat, que estarà exposat al tauler d’anuncis.
En casos excepcionals de festes o actes organitzats o autoritzats, aquest horari podrà
modificar-se.
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Article 28è.- Les consumicions hauran de prendre’s en els llocs destinats al servei de
bar restaurant o als habilitats a tal efecte pel Patronat (saló de joc, terrasses, bar de
piscina o actes organitzats). No està permès de deixar abandonats envasos, gots o
estris per les diferents instal·lacions, tant esportives com socials, ni portar aliments o
begudes de fora sense autorització expressa.
Article 29è.- No es dispensaran begudes alcohòliques als menors de 18 anys.
Article 30è.- Els preus de les consumicions de bar i del menú hauran d’ésser aprovats
pel Patronat i exposats públicament en un lloc ben visible del bar restaurant. El
Patronat també vetllarà per a garantir la qualitat dels productes oferts.
Article 31è.- Els abonat podran celebrar actes socials o familiars en les instal·lacions,
utilitzant els serveis del bar restaurant, prèvia autorització de la Gerència i d’acord
amb els preus que fixi l’arrendatari del bar-restaurant. Si en aquests actes hi participen
menors de 14 anys, serà obligatori contractar monitors a raó de un monitor cada 8
menors.
Es podrà establir un cànon de servei a les persones no sòcies, ni abonades, que siguin
invitades als referits actes.
Article 32è.- Qualsevol queixa o suggeriment respecte el servei de bar i de restaurant,
haurà d’ésser comunicada a la Direcció, o expressada per escrit en el Llibre de
Reclamacions que estarà a disposició dels socis o abonats.
Saló de joc
Article 33è.- El saló de joc (cartes, dòmino, escacs, billar), està reservat als adults
preferentment. Els joves tenen la sala de joventut per a les seves activitats recreatives i
socials.
Article 34è.- Els abonats poden portar invitats al saló de joc prèvia comunicació a la
recepció del Club. Un mateix invitat no podrà ser-ho més de sis vegades a l’any de
forma gratuïta. A partir de la sisena, el soci o l’abonat responsable que l’inviti, haurà
d’abonar la corresponent invitació al preu indicat.
Sala d’estar i TV
Article 35è.- La sala d’estar i de TV és un lloc de convivència i de reunió de d’abonats
adults preferentment. Els menors d’edat només poden accedir-hi sota la responsabilitat
dels seus pares o tutors.
Article 36è.- Els abonats que utilitzin la sala de joc i la sala d’estar i TV, procuraran en
tot moment no molestar a les altres persones amb les que comparteixin la sala.
Sala de joventut
Article 37è.- La sala de joventut és el lloc destinat preferentment a les reunions i a
l’esbarjo dels socis i abonats infantils i juvenils.
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Article 38è.- Per l’ordenació del funcionament de la sala de joventut, funcionarà la
Comissió Jove, composta per membres escollits d'entre la joventut, i que dependrà de
la Junta Directiva del Club a través del Delegat de la Secció Cultural i Recreativa.
Article 39è.- La Comissió Jove serà la responsable del manteniment de les
instal·lacions que es col·loquin a la sala de joventut, així com d’elaborar i fer complir la
normativa de funcionament i de convivència.

Instal·lacions esportives

Article 40è.- La utilització de totes les instal·lacions esportives, restarà subjecta a la
normativa dels Reglaments corresponents establerts pel Patronat que estaran a
disposició dels abonats i usuaris.
Piscina
Article 41è.- La piscina descoberta del Club estarà condicionada per a la seva
utilització des de l'1 de maig fins al 30 de setembre. Per raons de seguretat no es
podrà prendre el bany en horari nocturn.
Article 42è.- L’ús de la piscina està reservat als socis o abonats i als seus invitats, que
hauran d’identificar-se davant el socorrista o a petició de qualsevol empleat. Els
invitats dels socis o abonats hauran d’obtenir les corresponents invitacions a recepció.
La Junta Directiva podrà autoritzar l’ús col·lectiu de la piscina per a qualsevol activitat
organitzada.
Article 43è.- No està permès entrar al recinte de piscina vestit amb roba de carrer ni
amb equipament esportiu. Tampoc no es permetrà el calçat de carrer, les sabatilles
esportives, ni accedir amb objectes que hagin estat en contacte amb el carrer.
Article 44è.- No es podrà menjar, ni portar objectes de vidre, ni abandonar deixalles
de qualsevol tipus, en tot el recinte de la piscina, ja sigui a la zona de platja com a la
gespa..
Article 45è.- Per canviar-se de roba s’hauran d’utilitzar els vestidors. No és permès de
fer-ho sobre la gespa o a la zona de platja. És obligatori utilitzar les dutxes abans de
banyar-se.
Article 46è.- No seran permesos jocs o activitats, ni elements d’esbarjo (pilotes,
matalassos, equipament de submarinisme), ni a la gespa ni a la platja de piscina,
sempre que puguin resultar perillosos o molestos per als usuaris de la piscina o per als
propis practicants.
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INFRACCIONS I SANCIONS
Article 47è.- Es consideraran infraccions totes aquelles vulneracions dels Estatuts
Socials i de les normes compreses en aquest Reglament de Règim Interior.
Article 48è.- Serà de competència exclusiva de la Comissió de Disciplina la facultat de
conèixer els actes comesos pels socis, abonats o usuaris i proposar a la Junta
Directiva la sanció corresponent.
Article 49è.- Les infraccions seran tipificades, amb una diferenciació progressiva, com
lleus, greus o molt greus.
INFRACCIONS LLEUS
Són infraccions lleus:
a) El no compliment o desobediència de les normes dictades o les que en el
futur es puguin dictar, com de Règim Interior, sempre que aquestes
transgressions no siguin de major transcendència o no impliquin perjudici per
a les entitats, els seus òrgans rectors, els seus empleats o per a la resta de
socis, d’abonats o d’usuaris.
b) La indeguda utilització dels serveis i de les instal·lacions per simple
negligència i sense que es produeixin danys materials o morals.
c) Qualsevol acte que signifiqui desatenció o manca de respecte envers els
altres socis, abonats, usuaris o empleats, sempre que manquin de gravetat i
no transcendeixi públicament, no constituint conducta que ocasioni molèsties
a altres persones, com siguin veus, crits, curses, jocs violents, etc. Si com a
conseqüència d’aquesta conducta es causés perjudici d’alguna consideració
a les entitats, o fos causa d’accident d’algun soci, abonat, usuari o empleat,
la falta serà considerada greu o molt greu.
INFRACCIONS GREUS:
Es qualificaran com a faltes greus les següents:
a) El no compliment de la sanció que hagués resultat imposada per la comissió
d’una falta lleu.
b) La comissió de tres faltes lleus, encara que sigui d’un altre tipus, en el
transcurs d’un any, que hagi merescut amonestació o sanció per part de la
Comissió de Disciplina, la Junta Directiva o el Patronat.
c) La desobediència o no compliment de les normes d’utilització del recinte,
serveis i instal·lacions, de caràcter greu, així com de les disposicions del
Patronat o Federatives, que es notifiquin per mitjà de circular o publicació
en el tauler d’anuncis, durant un temps prudencial, o figurin en els Estatuts o
Reglaments.
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d) Negativa a identificar-se, en ésser sol·licitat per algun empleat. Si com a
conseqüència de tal actitud fos requerit el soci, l’abonat o l’usuari a
abandonar una instal·lació concreta o el recinte i no ho fes, la falta podrà
ésser considerada com molt greu.
e) Conducta antisocial, manifestada per alteracions o aldarulls dintre del domicili
social, o per l’ús reiterat de vocabulari groller, malsonant o blasfem, dintre del
recinte i, d’una manera especial en el terreny de joc, o comportament que,
encara que no perjudiqui a un tercer, atempti contra la sensibilitat o el
benestar dels altres.
INFRACCIONS MOLT GREUS
Tindran la consideració d’infraccions molt greus les següents:
a) El no compliment de la sanció que s’hagués pogut imposar per la comissió
d’una falta greu.
b) La repetició d’una falta greu, encara que sigui d’un altre tipus, sempre que
s’hagi comès dins del període de dos anys de l'anterior.
c) La comissió comprovada i no aclarida o justificada, dintre o fora del recinte
de les instal.lacions, de qualsevol acte de transcendència pública que
perjudiqui la reputació i el prestigi de les entitats, dels seus abonats o usuaris
corporativament considerats.
d) Agressió física, ofensa, ultratge o provocació de paraula o d’obra, dintre del
recinte.
e) Els mateixos fets comesos fora del recinte, contra directius o empleats en raó
dels seus càrrecs o funcions com a tals.
f) Embriaguesa escandalosa, conducta delictiva o greument atemptatòria a la
convivència social.
g) L’ús fraudulent del carnet d’abonat o d’instal·lacions no autoritzades.
h) Retenir, danyar, inutilitzar o fer desaparèixer qualsevulla classe de béns de
les entitats, dels seus socis, abonats, usuaris o empleats, considerada la
quantia, el perjudici o la intenció com a suficients per aquesta classificació.
i) L’actitud o la conducta que de forma generalitzada i reiterada, pertorbi o
atempti notòriament contra el benestar, la comoditat i l’ambient de
convivència en el si de les entitats i entre els socis, abonats o usuaris.
j) La manca de pagament de tres quotes mensuals de manteniment,
consecutives o no, o el seu equivalent per qualsevol concepte.
SANCIONS
Les sancions que s’imposaran als socis, abonats o usuaris que hagin incorregut
en les faltes precedents són les següents:
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PER INFRACCIONS LLEUS
• Amonestació verbal o escrita de caràcter privat.
• Amonestació escrita de caràcter públic
• Suspensió del dret d’entrada a les instal·lacions durant un lapse de fins a 15
dies com a màxim.
• Amb independència de l’anterior, sanció econòmica per un import de tant al
duple dels danys físics ocasionats a les instal.lacions, socis, abonats, usuaris
o empleats.
PER INFRACCIONS GREUS
• Suspensió dels drets corresponents a la condició de soci, abonat o usuari de
l’entrada a les instal·lacions, per un període que pot anar de 16 dies a 6
mesos, devent el soci, l’abonat o l’usuari sancionat, continuar abonant
íntegrament les quotes establertes, durant la vigència de la sanció
• Independentment de l'anterior, sanció econòmica del tant al duple dels
perjudicis causats a les instal·lacions.

PER INFRACCIONS MOLT GREUS
• Suspensió dels drets corresponents a la condició de soci, per un període de
sis mesos i un dia a dos anys, o de l’entrada a les instal.lacions en cas
d’abonat o usuari devent l’abonat o l’usuari sancionat continuar abonant
íntegrament les quotes establertes, durant la vigència de la sanció
• Expulsió definitiva, amb pèrdua de tots els drets respecte al Club i a les
entitats vinculades.
• Independentment de l'anterior, sanció econòmica del tant al duple dels
perjudicis causats a les entitats, socis, abonats, usuaris o empleats.

Article 50è.- Cap abonat no podrà invitar a un altre soci o abonat que estigui complint
una sanció.
Article 51è.- La decisió de fer públiques les sancions serà potestat de la Junta
Directiva o del Patronat a indicació de la Comissió de Disciplina.
Article 52è.- A més a més d’aquestes sancions, les entitats es reserven el dret
d’emprendre les accions legals que consideri oportunes contra qualsevol soci, abonat
o usuari infractor.
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DISPOSICIONS FINALS :
Queden derogades totes les normes i disposicions d’ordre intern adoptades per la
Junta Directiva, o el Patronat amb anterioritat a aquest Reglament i les que el
contradiguin.
La Junta Directiva i el Patronat prendrà les oportunes mesures per a assegurar el
compliment estricte d’aquestes normes, interpretant-les si fos necessari i variant-les
quan les circumstàncies ho aconsellin.
Les variants introduïdes es faran públiques mitjançant la seva exposició en el tauler
d’anuncis, durant 30 dies consecutius, sense que sigui exigible, per a l’adquisició de
caràcter vinculant i l’observança obligatòria, la seva comunicació als socis, abonats o
usuaris per mitjans més directes, cosa que no obstant podrà fer-se quan la Junta
Directiva, el Patronat o llurs Presidents respectius, ho estimin necessari.
Aquest Reglament serà enviat a tots els caps de família i lliurat als nous socis, abonats
i usuaris en el moment de la seva inscripció i a quants el sol·licitin en les oficines. El
seu desconeixement, pel motiu que sigui, no eximirà del compliment de les normes
que hi conté, ni constituirà cap atenuant quan procedeixi l’aplicació de sancions o
responsabilitats.
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