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REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR CLUB NAUTIC GARRAF  
 
 

 
CAPITOL I  

DISPOSICIONS GENERALS  
 
 
 
Article 1.- Objecte del Reglament  
 
El Reglament de Règim Interior del Club Nàutic Garraf té com a objecte complementar 
i desenvolupar els Estatuts Socials, les normes de funcionament del Club i les 
relacions entre el Club i el seus socis.  
 
Article 2.- Àmbit del Reglament  
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament s’estén a tots els socis i abonats del CLUB i a 
tot l’espai del port esportiu del Garraf delimitat en la concessió administrativa que té 
atorgada el Club per a la seva explotació i gestió.  
 
El sol fet d’ésser membre del Club implica per a l’associat, l’acceptació plena d’aquest 
Reglament, i de les decisions dels òrgans de govern i de gestió i administració del port.  
 
Article 3.- Serveis que presta el Club Nàutic Garra f 
 
El Club Nàutic Garraf té com a objectiu principal la gestió i explotació  del port, tant en 
la vessant esportiva com social, i en particular, presta, principalment, els serveis 
següents: 

1) Proporcionar amarradors, dins de les seves possibilitats, a les embarcacions de 
socis i visitants. 

2) Operacions de botadura, varada i neteja, espai per a carenar i altres 
reparacions. 

3) Bar i Restaurant, que resta obert al públic general.  Això no obstant el Club pot 
delimitar els espais d’ús reservat pels socis del Club o usuaris i es reserva el 
dret d’admissió d’acord amb el que determina la normativa sectorial. 

4) Ajudes a la navegació, escolta radiofònica, servei de meteorologia, cartografia, 
rumb, i avisos als navegants. 

5) Informació nàutica-turística i de correspondència amb altres Clubs. 
6) Biblioteca, especialment en temes nàutics. 
7) Vigilància general de les instal·lacions   
8) Piscina i instal·lacions esportives, d’ús exclusiu per a socis i acompanyants i 

abonats, segons el  règim d’explotació d’aquests serveis, acordat per la Junta 
Directiva. 

9) Aparcament, no vigilat, de vehicles. 
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Article 4.- Del gallardet del Club  
 
4.1. El gallardet del Club Nàutic Garraf té forma de triangle isòsceles amb fons blau, 
pantone P072, i una creu groga, pantone Process yelow, situada tocant la base del 
triangle i desplaçada totalment cap a un dels extrems que serà el que correspongui a 
la part superior una vegada hissat i fins que la part més a prop de la base d’un braç 
paral·lel a la mateixa toqui el costat del triangle.  Les dimensions seran les següents:   

- la base del triangle fa 5/8 de l’altura del triangle  
- la creu fa 3/10 de l’altura del triangle i és tipus “Grega” ( els quatre braços faran 
les mateixes dimensions i el mateix d’ample que de llarg)  

 
S’insereix detall del gallardet:  
 

                                          
 
4.2. Ús del gallardet: Estarà sempre hissat en els mastelers exteriors del Club. Estarà 
visible en qualsevol acte que organitzi el Club ja sigui dins o fora de les seves 
instal·lacions. Tindran dret a usar-lo en les seves embarcacions tots els socis del Club i 
l’obligació d’exhibir-lo tots aquells esportistes que competeixin representant al Club. La 
versió adhesiu pot ser col·locada en qualsevol lloc que el soci o abonat determini, 
sempre tenint en compte el respecte que com a símbol representatiu del Club es 
mereix. 
 
 

CAPITOL II  
 

Secció 1a  
DELS SOCIS 

 
 
Article 5.- Dels drets dels Socis  
 
Tots els Socis, sense distinció de cap mena, ostentaran el dret de gaudir i usar les 
instal·lacions socials i de participar en les activitats promogudes pel Club, d'acord amb 
els Estatuts socials i altra normativa d’aplicació. 
 
Els Socis Numeraris i els socis d’Honor tindran dret a convidar persones físiques no 
sòcies a les instal·lacions del Club. Aquestes, com a convidades, gaudiran dels serveis 
socials comuns a qualsevol Soci. El Soci que els hagi convidat serà el responsable 
directe de qualsevol dany o desperfecte que voluntàriament o involuntària, produït de 
manera fortuïta o per força major, hagi provocat el convidat a les instal·lacions del 
Club. 
 
Article 6.- Dels deures i obligacions dels Socis  
 
6.1.Constitueixen obligacions dels Socis: 
 

a) El compliment dels Estatuts del Club, dels acords adoptats pels seus òrgans de 
govern i de tot allò previst en els reglaments o normes  de règim interior vigents 
en tot moment. 



 

3/18 

 

b) L' abonament de les tarifes i altres quantitats ordinàries i extraordinàries 
aprovades per l’Assemblea General 

c) La domiciliació per part del soci dels cobraments que hagi d’efectuar el Club al 
compte corrent d’una entitat de crèdit. 

d) L' abonament de tots aquells drets econòmics derivats de la utilització de les 
instal·lacions i serveis específics del Club. 

e) Contribuir al sosteniment i difusió de l'esport o esports del Club abonant, si 
s’escau, les quantitats tarifades que  a aquest efecte determini l'Assemblea 
General. 

f) En el cas que el soci disposi d’embarcació ha de tenir com a mínim una 
assegurança de responsabilitat civil de la seva embarcació, i el Certificat de 
navegabilitat o equivalent, d’acord amb el que determina el Reglament 
particular d’explotació i Policia de la dàrsena esportiva. Així mateix, i atenent a 
les circumstàncies concretes de l’activitat del Club, es recomana als titulars 
d’embarcació, disposar de cobertura específica pels robatoris, incendis i 
enfonsament de les seves embarcacions 

g) A donar compliment i acatar les disposicions del Reglament particular 
d’explotació i policia de la dàrsena del Port de Garraf. 

6.2.Constitueixen deures dels Socis: 
 

a) Contribuir a l'acompliment de les activitats de l'entitat, tant esportives com de 
participació en els òrgans directius, consultius o de govern. 

b) Informar de qualsevol canvi de domicili.  
c) Facilitar totes aquelles dades necessàries per a la millora i eficàcia en la gestió 

administrativa del Club.  
d) Comunicar al Club les dades de l’embarcació  i les seves característiques així 

com qualsevol canvi o substitució de la mateixa. En el cas que la nova 
embarcació sigui de dimensions superiors a les de l’amarrador, es veurà obligat 
a traslladar la seva embarcació a un altre amarrador  de dimensions i 
característiques apropiades al nou vaixell, segons es determina en el 
Reglament particular d’explotació i policia del port, i assumint els costos que 
això representa. 

Article 7.- De l’ ingrés com a Soci  
 
7.1. Per tal d'ésser admès com a Soci del Club, serà necessari que el sol·licitant, a 
proposta de dos Socis, Numeraris o d’Honor,  amb antiguitat superior a un any, 
sol·liciti l’ ingrés mitjançant els impresos que ha de facilitar l’Administració del Club, i 
on hi constaran les dades personals que acordi en tot moment la Junta Directiva, entre 
les quals hi ha haurà necessàriament l’acceptació expressa del contingut dels 
Estatuts, del Reglament de Règim Interior i dels acords adoptats pels òrgans de 
govern de l'entitat, el Reglament particular d’explotació i policia de la dàrsena. 
 
7.2. La Junta Directiva, prèvia comprovació d'acompliment de les formalitats previstes 
en l'apartat precedent, i de la concurrència dels requisits objectius que són propis de 
cadascun dels grups en què es subdivideixen els Socis, adoptarà, per majoria simple 
de vots, acord d'acceptació o rebuig de la sol·licitud, la qual, però, es podrà reiterar en 
qualsevol moment. 
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7.3. En el supòsit d’haver-se suspès l’admissió de Socis, la Junta Directiva pot 
disposar la creació d’un registre provisional de sol·licituds d’ingrés on s’anotin, per 
ordre correlatiu, les que es vagin produint. Els inscrits en aquest registre han de tenir 
un dret preferent a incorporar-se al Club quan s’obri novament l’admissió de nous 
Socis. 
 
7.4. Els socis aspirants junior o sènior que hagin acumulat faltes greus perdran la 
condició automàtica de passar a numerari i en tot cas la seva admissió serà aprovada 
per la Junta Directiva. 
 
Article 8.- Suspensió de la condició de Soci  
 
8.1. La condició de Soci només es pot suspendre de forma individual i per les causes 
previstes en els  Estatuts Socials. 
 
8.2. La suspensió de la condició de Soci s’ha de produir per decisió disciplinària  
acordada en els supòsits d’infraccions greus o molt greus relacionades amb la 
conducta associativa. 
 
8.3. La suspensió ha de ser acordada per la Junta Directiva prèvia incoació  i resolució 
d'expedient contradictori. 
 
8.4. El termini màxim de suspensió de la condició de Soci és de quatre anys. 
 
8.5. La Junta Directiva podrà, en qualsevol moment, i previ advertiment, acordar la 
suspensió de la condició de Soci de qui, de manera reiterada, incompleixi les seves 
obligacions. La suspensió haurà de ser notificada al Soci, amb especificació dels 
recursos contra aquesta decisió, en un termini de 30 dies hàbils. Es procedirà a 
l’immediat aixecament de la suspensió tant bon punt quedi restablert l'acompliment de 
les obligacions. 
 
8.6. Durant el temps que duri la suspensió, el Soci no pot exercir els drets que li 
reconeixen els Estatuts socials.  
 
Article 9.- De la pèrdua de la condició de Soci  
 
La condició de Soci es perd: 
 

a) Per voluntat pròpia, comunicada per escrit o la Junta Directiva, estant al corrent 
de pagament de les quotes i altres obligacions. 
b) Per la comissió de falta de caràcter molt greu imposada per acord de la Junta 
Directiva prèvia incoació  i resolució d'expedient contradictori. 
c) Per manca de pagament de qualsevol quota ordinària o extraordinària aprovada 
per l’Assemblea General un cop passats trenta dies des del termini del venciment 
voluntari sense que s’hagi fet efectiu el pagament. En aquest cas, se seguirà el 
procediment que reglamentàriament o normativament estigui establert respectant-
se sempre els principis d’audiència i contradicció. 
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d) Si es tracta d’un Soci aspirant  junior o sènior, si expressa per escrit la seva 
voluntat de no   passar a la classe de Soci Numerari. 

 
En causar baixa, el Soci no tindrà dret a cap tipus de reclamació ni indemnització, 
sense perjudici d’exigir-li judicialment les quantitats que degui per qualsevol concepte. 
 

Article 10. De la transmissió de la condició de soc i  

A la mort del soci numerari, el succeirà en la condició de soci, l’hereu o legatari a qui, 
per disposició legal o darreres voluntats, li hagi correspost la titularitat de l’amarrador, 
essent necessària l’oportuna acreditació davant la Junta directiva, mitjançant el 
lliurament de la corresponent documentació, d’acord amb el que es determina a 
l’article 16.3 d’aquest Reglament. El soci successor no haurà de satisfer la quota inicial 
de soci.   

Article 11.- Baixes temporals  
 
Els Socis poden donar-se de baixa amb caràcter temporal pel termini d’un any, quan 
determinades circumstàncies personals l’impedeixin concórrer i utilitzar les 
instal·lacions del Club, sempre i quan tingui una antiguitat mínima de 5 anys. 
 
La sol·licitud de baixa temporal consistirà en un escrit, amb les dades personals del 
sol·licitant i els motius de la sol·licitud. 
 
Seran causes que motivin la sol·licitud de baixa temporal, degudament justificades,  les 
de treball, salut o d’altres  que seran valorades i aprovades per  la Junta Directiva, 
atenent els usos i costums de l’entitat. 
 
La Junta Directiva podrà acordar la baixa temporal per un any, amb possibilitat 
d’ulteriors renovacions.  
 
La situació de baixa temporal del Soci produirà els següents efectes : 
 

� Suspensió de l’antiguitat del Soci. 
� Suspensió dels drets socials que li reconeixen els Estatuts Socials 
� Obligació del pagament d’un 25% de les quotes socials anuals per cada any de 

baixa temporal. 
� En el moment de sol·licitar la nova alta, haurà de  satisfer les quotes 

extraordinàries acordades durant el període pels òrgans de govern del Club.  
 
Durant la situació de baixa temporal els serveis específics que pugui utilitzar el soci es 
pagaran íntegrament.  
 
Article 12. Dret d’informació dels Socis i privacit at de dades:  
 
El Club reconeix el dret d’informació dels Socis, d’acord amb la normativa que sigui 
d’aplicació. 
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En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, els Socis autoritzen al Club a tractar les seves dades de 
caràcter personal amb la finalitat de donar compliment a les necessitats relatives a la 
gestió dels Socis del Club. 
 
El Club tractarà aquestes dades personals i quedaran incorporades en els fitxers del 
Club amb les finalitats indicades anteriorment. 
 
D’igual manera, el Soci podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició al domicili social del Club.  
 
Article 13. Reclamacions i consultes per part dels socis  
 
Totes les reclamacions i consultes que vulguin fer els socis, abonats i transeünts, 
seran totes per escrit i dirigides a la Junta Directiva o a la Direcció, i presentades a 
l’oficina central del Club, o mitjançant correu electrònic.  
 
Els socis també podran adreçar directament els seus escrits al Director Gerent de 
l’Entitat, per atendre tot allò que tingui relació amb l’àmbit de la gestió del Club. 

 
Secció 2a  

DELS ABONATS  
 
 

Article 14.- Dels abonats  
 
Els Club podrà prestar els seus serveis, en règim d’abonament, a usuaris interessats, 
anomenats abonats.  
 
Per a l prestació del servei l’abonat haurà d’estar al corrent de pagament de les seves 
obligacions econòmiques amb el Club. 
 
Els abonats en cap cas tenen la condició de socis del Club.  
 
Els abonats, com a usuaris del port, hauran de donar compliment al que determinen 
les Normes de funcionament del Club i el Reglament particular d’explotació i policia del 
port, i els seran d’aplicació les normes de règim disciplinari previstes en aquest 
Reglament de règim interior, en el cas de cometre les infraccions que hi son 
tipificades, i el règim sancionador. 
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CAPÌTOL III  

DEL DRET D’ÚS D’AMARRADOR  

 

Article 15.- Limitació del nombre d’amarradors per soci  

Cada soci podrà ser titular com a màxim de tres drets d’ús preferent d’amarrador. 

 

Article 16. Cessions del dret d’ús preferent dels a marradors i demés elements 
portuaris per part dels socis del Club Nàutic Garra f 

16.1.Normes generals  
 
16.1.1. En les transmissions del dret d’ús d’amarradors,  pallols  i altres elements 
portuaris, el soci es compromet a seguir la normativa i procediment que s’estableix en 
el Reglament particular d’explotació i policia de la dàrsena del port de Garraf. En 
aquest sentit, qualsevol cessió del dret d’ús  preferent d’amarrador o de qualsevol altre 
element portuari a tercers, ha de ser comunicada al Club, que n’haurà d’atorgar la 
corresponent autorització, d’acord amb el procediment i requisits que s’estableixen en 
el Reglament d’explotació, gestió i policia de la dàrsena esportiva del Garraf.   
 
16.1.2. El Club intervé en totes les totes les transmissions que s’efectuïn dels Drets 
d’Ús Preferent d’amarradors i altres elements portuaris, entre els socis, i percep del 
cedent, en concepte de prestació de serveis per la intermediació en la transmissió, un 
import equivalent al 5% del preu de la cessió, que en qualsevol cas haurà de ser, com 
a mínim, el 5% del preu que resulti d’aplicar el preu m2 de làmina d’aigua determinat 
per l’Agència Tributària en “mòduls d’amarradors en ports esportius” a efecte de 
l’Impost de Transmissions patrimonials, segons preveu el Reglament d’Explotació, 
gestió i policia del la dàrsena esportiva del Garraf. Aquest import del 5% serà abonat 
pel comprador.   
 
Aquesta participació del Club no tindrà lloc, en els supòsits de transmissió  a favor del 
cònjuge, parella de fet, descendents, ascendents, col·laterals en primer grau, ja sigui 
per actes intervivos  o mortis causa, o en el cas que sigui el propi Club el transmissor o 
receptor del dret d’ús preferent.  
 
16.1.3. No es pot procedir a la transmissió d’un dret d’ús d’amarrador o altre elements 
portuari a un tercer, si aquesta persona no és sòcia del Club, o, cas de les persones 
jurídiques, no compleix els requisits que preveu la normativa del Club. 
 
En qualsevol cas, en les transmissions a persones jurídiques, la persona física que el 
Reglament particular d’explotació i policia de la dàrsena anomena “ soci de número de 
referència” ha de ser sempre una persona sòcia del Club. 
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16.1.4. Tot soci titular d’un dret d’ús preferent que causi baixa en el Club està obligat, 
simultàniament amb la baixa, a transmetre el seu dret d’ús a un altre soci  que 
compleixi les condicions que es determinen en aquestes Normes Internes o bé cedir al 
CNG. 
 
En el supòsit de constitució d’un dret d’usdefruit sobre un dret d’ús preferent 
d’amarrador, el beneficiari de l’usdefruit ha de ser soci del Club. 
 
16.2. Normes especials de les transmissions del dre t d’ús preferent 
 
a ) Cessions definitives del dret d’ús preferent 
 
S’entén per transmissió definitiva del dret d’ús preferent les que ho són per tot el temps 
que resti de la concessió.  
 
Els socis del Club tan sols poden cedir el seu dret d’ús preferent a una persona física 
que tingui la condició de soci del Club. 
 
Si l’adquirent  no tingués la condició de soci del Club en el moment de proposar-se la 
transmissió, és requisit indispensable que, conjuntament amb la sol·licitud 
d’autorització de la transmissió, l’adquirent sol·liciti l’admissió com a soci al Club, 
segons que preveuen els Estatuts Socials de l’entitat, i que aquesta alta sigui aprovada 
per la Junta Directiva. L’acord de la Junta Directiva, aprovatori o denegatori, s’ha 
adoptar simultàniament amb el que correspongui a la sol·licitud de transmissió. 
 
Les transmissions inter vivos poden gestionar-se bé per acord directe entre el cedent i 
el cessionari, bé mitjançant la intervenció del Club. 

En les cessions del dret d’ús preferent amb caràcter definitiu, es reconeix a favor del 
Club un dret d’adquisició preferent o de tempteig, que ha d’exercir dins els 30 dies 
següents a partir d’aquell en que el cedent li notifiqui la seva decisió de cedir el seu 
dret i el preu convingut, segons determina el Reglament d’explotació, gestió i policia de 
la dàrsena esportiva del Garraf. 
 
No es podrà exercitar aquest dret en les transmissions de dret d’ús preferent 
efectuades entre cònjuges, parelles de fet, ascendents i descendents, i col·laterals en 
primer grau i les produïdes mortis causa, a excepció del que contempla l’article 16.3 
del present Reglament. 

b) Cessions temporals i puntuals del dret d’ús preferent 
 
El soci que vulgui cedir el seu dret d’ús preferent a tercers de manera temporal, està 
obligat a posar-ho en coneixement de la Direcció del Club, i pot optar per cedir el seu 
dret a través del Club perquè en faci la gestió del lloguer, en les condicions que aprovi 
l’Assemblea General de socis, o de manera directa a un tercer, en les condicions 
establertes en el seu contracte de cessió del dret d’ús.  
 
En cas que llogui el seu amarrador de manera directa, haurà d’abonar les tarifes 
degudament aprovades pel Club, i haurà de seguir el procediment que determina el 
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Reglament particular d’explotació i policia de la dàrsena de Garraf, i donar compliment 
a tot el que s’especifica.  
 
16.3. Normes especials de les transmissions mortis causa 
 
El successor per causa de mort d’un dret d’ús preferent ha de tenir la condició de soci 
del Club. Quan la persona cridada a la successió no tingui aquesta condició de soci, 
ha de sol·licitar, i obtenir, la seva admissió com a soci. 
 
El Club pot exercir el dret de preferent adquisició dels drets d’ús preferent  quan el 
successor, o el soci de referència de la persona jurídica successora, no sigui soci del 
Club o no obtingui aquesta condició en el termini de 30 dies des que el Club rebi 
l’acceptació de l’herència. Els successors han d’aportar al Club, en el termini màxim 
d’un any a comptar de la data de la mort, la documentació acreditativa de l’adjudicació 
dels béns i liquidació, si s’escau, de l’impost corresponent i acreditar la seva condició 
de persona sòcia del Club i estar al corrent de pagament. 
 
En el supòsit que el titular de l’herència sigui una comunitat de bens, el gaudi del dret 
d’ús preferent d’amarrador o altre element portuari correspon a una única persona de 
les que integren la comunitat. Aquesta persona, designada per la comunitat, ha de ser 
sòcia del Club. 

 
 

CAPITOL IV 
DE LA DIRECCIÓ I PERSONAL DEL CLUB  

 
 
Article 17.- Direcció del Club  
 
La direcció del Club, l’explotació, la gestió i l’administració, serà exercida per una 
persona o persones, nomenada/es especialment per la Junta Directiva del Club. 
 
El càrrec tindrà la denominació de Director de Club, al qual se li podran delegar 
expressament totes les funcions tècniques i professionals que es considerin oportunes 
pel bon funcionament operatiu del Club. 
 
Seran competències del Director de Club l’execució de les instruccions emanades de 
la Junta Directiva, en concordança amb els Estatuts i amb aquest Reglament i amb el 
Reglament particular d’explotació i policia de la dàrsena esportiva del Garraf. 
 
Així mateix, té al seu càrrec la direcció de la Secció Administrativa i comptable, la 
Secretaria Esportiva, tot el personal de marineria, el de manteniment, vigilància, neteja 
i l’eventual. Proposarà a la Junta Directiva el nomenament de personal, compra de 
material que calgui, així com de totes les mesures que cregui oportunes per la bona 
marxa del Club i informarà a aquesta Junta Directiva sobre aquelles altres que per la 
seva importància i interès hagin d’ésser estudiades i resoltes per aquella. 
 
S’encarregarà de totes aquelles funcions que li siguin encomanades, de manera 
explícita, per la Junta Directiva i, en l’ordre jeràrquic, ocuparà el càrrec de superior 
immediat de tot el personal al servei del Club. 
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El Director del Club podrà delegar temporalment en una altra persona totes o part de 
les funcions assenyalades per la Junta Directiva, i en aquest cas, la persona que hagi 
estat expressament delegada, actuarà com a representant seu. 
 
 
Article 18.- Personal del port  
 
Tots els mariners del port  estan destinats als serveis següents: 
 

• Ajuda en maniobres 
• Atenció als amarradors 
• Vigilància genèrica 
• Servei de subministrament de combustible 
• Servei de grua i moviment d’embarcacions en terra 
• Manteniment de les instal·lacions 
• Neteja i escombraries 
• Accessos  
• Control d’entrades i sortides d’embarcacions 
• Ajuda i suport a tots els esdeveniments esportius i socials del Club 

 
i qualsevol altre funció concreta que s’indiqui per part de la Direcció del Club, tant en 
els serveis de mar com en els de terra. 
 
Durant les hores de servei, els mariners tenen absolutament prohibit prestar atencions 
particulars als socis, ni a les seves embarcacions, ni a les seves pròpies. 
 
Qualsevol observació que els Socis vulguin formular per l’actuació del personal de 
servei, hauran de fer-la al Director del Club directament i mai a la persona afectada. 
 
Els Socis i Transeünts hauran de seguir les indicacions del personal del Club, pel 
millor desenvolupament de l’activitat nàutica del Club. 
 
 
Article 19.- Conveni laboral  
 
Al Club li és d’aplicació el Conveni Col·lectiu de Ports esportius de Catalunya. Així 
mateix, el Club  disposa d’un delegat dels treballadors, elegit democràticament que 
s’ocupa de vigilar tot allò relatiu al manteniment, seguiment i millora de les condicions 
dels llocs de treball. 
 
El personal del Club executarà tots els treballs que corresponguin a la seva categoria 
professional definida pel conveni i als que es deriven del sistema de gestió de l’entitat. 

 
CAPITOL V  

RÈGIM ECONÒMIC 
 

 
Article 20.- Quotes, derrames i tarifes  
 
Els drets d’entrada, així com les quotes anuals corresponents a cada categoria de soci 
degudament relacionada en els Estatuts del Club i altres quotes que puguin acordar, 
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seran aprovades anualment amb el conjunt pressupost, per l’Assemblea General 
Ordinària, a proposta de la Junta Directiva. 
 
D’acord amb el pressupost anualment aprovat, les despeses del Club imputables a 
l’explotació del port, seran repercutibles als titulars dels diferents elements portuaris de 
la dàrsena, mitjançant tarifes de manteniment, que s’establiran en base a criteris de 
superfície, segons es determina en el Reglament particular d’explotació i policia de la 
dàrsena.   
 
 
 
Article 21.- Bonificacions en les quotes de soci  
 
Als socis  jubilats i pensionistes d’igual o més de 65 anys i amb un antiguitat superior a 
20 anys de socis de l’entitat se’ls podrà aplicar, prèvia sol·licitud, una bonificació del 
50% a la quota de soci o abonat. 
 
Als socis jubilats i pensionistes d’igual o més de 70 anys i amb una antiguitat superior 
a 20 anys de socis de l’entitat se’ls podrà aplicar, prèvia sol·licitud, una bonificació del 
75% a la quota de soci o abonat.   
 
Article 22.- Revisió de tarifes  
 
La Junta Directiva establirà i procedirà a la revisió, un cop l’any i si ho considera 
adient, de les tarifes de serveis prestats als usuaris  
 
El nombre i la qualitat dels serveis sotmesos a tarifa podran ésser modificats, a 
proposta de la Junta Directiva, per l’Assemblea de Socis. 
 
Article 23.- Manca de pagament  
 
La manca de pagament de la quota d’associat determinarà les sancions que 
especifiquen els articles núm. 6 ,10 i 11 dels Estatuts Socials. 
 
La falta de liquidació de les tarifes de manteniment o d’adquisició d’amarrador, 
facultarà sense necessitat de previ avís per part de la Junta Directiva per a procedir la 
reclamació judicial immediata. 
 
En ambdós casos, la manca de pagament comportarà la suspensió de tota mena de 
drets i de serveis, i un recàrrec, per morositat del principal més l’interès legal amb 
l’increment que la normativa de reducció del a morositat fixi i les despeses que la seva 
reclamació origini.  
 
Tanmateix, es disposa que l’amarrador quedarà afectat en garantia del pagament de 
les tarifes  degudes; obligació que haurà d’assolir, per complet, qualsevol proper 
adquiridor de l’amarrador. 
 
En qualsevol cas es podrà acordar que en el cas que existeixi un deute derivat de 
l’impagament de tarifes de manteniment o d’adquisició de l’amarrador, el Club pot  
quedar-se l’amarrador tenint en compte l’import del deute i en base al preu que resulti 
d’aplicar els valors que anualment determina l’Agència Tributària a efectes de l’Impost 
de transmissions patrimonials, amb una reducció del 50%. 
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Article 24.-  Criteris rectors de l’elaboració del pressupost anu al del Club  
 
El pressupost anual del Club es regeix pels següents principis: 
 
24.1.L’explotació que porta a terme el Club Nàutic Garraf i els serveis que presta, ha  
d’anar a aconseguir un equilibri pressupostari. 

 
24.2.Criteri d’eficiència econòmica. 

 
24.3.Distinció entre les diferents àrees de negoci. A aquest efectes s’han de crear 
tantes seccions pressupostàries com línies de prestació de serveis el Club tingui 
establertes, per a poder portar una comptabilitat diferenciada de cada secció.  
 
24.4.La creació de qualsevol nova Secció pressupostària o servei del Club ha de ser 
aprovada per la Junta Directiva, a proposta del President. La proposta ha d’anar 
acompanyada del corresponent estudi de viabilitat tècnica i econòmica, en el que s’han 
de ressenyar les inversions previstes i el pla d’amortització, així com la previsió de 
despeses recurrents i d’ingressos. 
 
24.5.Cas que es generi superàvit en alguna de les Seccions pressupostàries, aquest 
s’ha de destinar a cobrir el possible dèficit d’altres Seccions i, si no fos necessari, al 
fons de reserva voluntària del Club. 
 
 

CAPÍTOL VI  
RÈGIM DISCIPLINARI 

 
 
Article 25.- Règim disciplinari  
 
El règim disciplinari de l’entitat s’estén a conèixer i decidir respecte de la jurisdicció 
esportiva i de les normes de conducta associativa.  
La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits, el disciplinari esportiu, el disciplinari 
competitiu i l’electoral.  
 
El règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer, 
enjudiciar, i , si escau, sancionar a tots les persones sòcies de l’entitat, abonats, com 
també als esportistes i tècnics.  
 
Subsidiàriament al que s’estableix en el present Reglament, és d’aplicació el règim 
disciplinari previ del Text Únic de la Llei de l’Esport, aprovat pel Decret Legislatiu 
1/2000 de 31 de juliol. 
 

 
Article 26.- Potestat disciplinària  
 
La potestat disciplinària confereix als titulars legítims la possibilitat de reprimir o 
sancionar als socis, afiliats, esportistes, tècnics i directius, és a dir les persones 
sotmeses a la disciplina esportiva o associativa de l'entitat. 
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Article 27.-  Competència per a la imposició de san cions  
 
L'exercici de la potestat disciplinària, d’acord amb els Estatuts Socials del Club 
correspon: 
 

a) Als jutges o als àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit 
disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició 
de caire intern associatiu.  

b) A la Junta Directiva, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i 
competitiu, com també respecte a les normes de conducta associativa.  

 
 
Article 28.- Recurs contra els acords disciplinaris  i regulació del règim 
sancionador  

 
Contra els acords disciplinaris adoptats per la Junta Directiva, es pot interposar recurs 
davant: 
 

a) El comitè d’apel·lació de la federació catalana de l’activitat esportiva principal 
del Club, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta 
esportiva, en el termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de 
l’acte impugnat.  

b) L’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les 
normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents ala 
notificació de l’acte impugnat.  

 
Article 29.- Concepte d’infraccions  
 
Dins de la disciplina esportiva, són infraccions de les regles de joc o competició les 
accions o omissions que vulnerin, impedeixin o pertorbin llur normal desenvolupament. 
 
Dins de la disciplina esportiva, són infraccions de la conducta esportiva les accions o 
omissions contràries al què disposen les normes generals de disciplina i convivència 
esportiva, siguin o no comeses durant el transcurs d’un partit, d’una prova o d’una 
competició. 
 
En l’àmbit esportiu competitiu són infraccions les que determinen les normes 
aplicables a cada federació esportiva. 
 
Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions que 
comportin l’incompliment de les prescripcions estatutàries, reglamentàries o 
normatives del Club. 
 
Article 30.- Regulació del règim sancionador  
 
El present Reglament de Règim Intern estableix un règim tipificat de sancions i, també, 
dels procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos de conformitat a la legalitat 
vigent.  
 
Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el text únic de la Llei de 
l´Esport, aprovat per Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, o allò que sigui vigent en 
cada cas. 
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Article 31. De les infraccions  
 
31.1. Són considerades infraccions lleus: 
 

a) El comportament incívic en general i efectuar a bord de les embarcacions 
activitats o comportaments que puguin molestar als veïns, o incomplir el 
Reglament de policia Portuària. 

b) L’incompliment de les normes i reglaments del Club que no siguin qualificades 
de greus a molt greus. 

c) La formulació d’observacions que signifiquin una lleugera incorrecció a jutges i 
jurats de regata, directius i autoritats esportives. 

d) La lleugera incorrecció amb el públic, companys o amb subordinats. 
e) L’adopció d’actituds passives pel que fa al compliment d’ordres i instruccions de 

jutges, jurats de regata, directius i autoritats esportives durant la realització de 
les seves funcions. 

f) La descurança o negligència en el compliment de les normes esportives, llevat 
que sigui incompliments que comportin una infracció greu o molt greu, i en la 
conservació i cura del material, dels locals i de les instal·lacions esportives. 

 
31.2. Són considerades infraccions greus 
 

a) Agressions a jutges, jurats de regata, directius, regatistes, autoritats esportives, 
àrbitres, tècnics, jugadors i a d’altres persones dins del recinte del Club, si 
comporten una gravetat menor, atès el mitjà emprat i el resultat produït. 

b) Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o 
competició. 

c) La reiteració de les infraccions lleus. 
d) La comissió per negligència d’actes o omissions que perjudiquin greument el 

Club, i en concret les infraccions tipificades per les lletres q, r, s, t de l’article 
31.3. relatiu a les infraccions molt greus. 

e) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en 
els espectacles públics, i de lluitar-hi en contra, i també en la investigació i el 
descobriment de la identitat dels responsables d’actes violents. 

f) Perpetrar actes que ocasionin un greu perjudici econòmic en els béns dels 
socis i del propi Club. 

g) Insults i ofenses contra jutges, jurats de regata, directius, autoritats esportives, 
companys, regatistes, tècnics i a d’altres persones dins del recinte del Club. 

h) Protestes, intimidacions i coaccions que alterin el desenvolupament d’una 
regata i que puguin qualificar-se com a greus. 

i) L’incompliment d’ordres, de convocatòries o d’instruccions emanades de 
directius, jutges, jurats de regates, tècnics, i totes les altres autoritats esportives 
llevat de les que es consideren faltes molt greus. 

j) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb 
l’activitat o la funció que desenvolupen. 

k) El maltractament de les instal·lacions i del material d’altres socis o del Club i 
que pugui qualificar-se com a greu. 

l) Cedir l’ús d’un amarrador o element portuari a un tercer en els supòsits no 
permesos 

m) Ocupar un punt d’amarratge diferent a l’assignat pel Club de forma expressa i 
reiterada 

n) Utilitzar sense autorització l’amarrador per una embarcació diferent de 
l’assignada, encara que sigui del mateix soci. 
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31.3. Són considerades infraccions molt greus 
 

a) Demorar el pagament de qualsevol obligació econòmica amb el Club durant un 
termini superior als tres mesos. 

b) No atendre un requeriment del Club pel qual se li ordeni retirar l’embarcació, 
quan les seves mesures excedeixin a les de l’amarrament. 

c) La reiteració de dos infraccions greus en un període d’un any. 
d) Qualsevol acció dolosa que atempti greument als socis del Club o als seus 

béns i als del Club i que es qualifiqui com a molt greu. 
e) Agressions a jutges, jurats de regata, directius, regatistes, autoritats esportives, 

àrbitres, tècnics, jugadors i a d’altres persones dins del recinte del Club, si 
causen lesions que signifiquen un detriment de la integritat corporal o de la 
salut física o mental de la persona agredida. 

f) Els comportaments antiesportius que impedeixin el normal desenvolupament 
d’una regata u obliguin a suspendre-la temporalment o definitivament i que 
puguin qualificar-se com a molt greu. 

g) Les intimidacions o les coaccions fetes contra àrbitres, jutges, tècnics, directius 
i totes les altres autoritats esportives. 

h) Desobediència manifesta de les ordres i instruccions emanades de jutges, 
àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives.  

i) Abusos d’autoritat i usurpació d’atribucions. 
j) Violació de secrets en assumptes que es coneguin només per raó de càrrec. 
k) Actes de rebel·lió contra els acords presos legalment. 
l) Actes destinats a predeterminar no esportivament els resultats Esportius. 
m) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la 

capacitat física de l’esportista i la pràctica d’activitats o la utilització de mètodes 
antireglamentaris que puguin modificar o alterar els resultats d’una competició 
o d’una prova. 

n) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a consumir-ne 
o a practicar o utilitzar els mètodes a què es refereix la lletra i. 

o) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels 
càrrecs de representació o direcció dels clubs esportius i les federacions 
esportives i tots els actes dirigits a impedir o pertorbar el desenvolupament dels 
processos electorals dels clubs esportius i de les federacions esportives 
catalanes. 

p) El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu. 
q) Els incompliments dels acords de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, i 

també dels reglaments electorals i altres disposicions estatutàries o 
reglamentàries. 

r) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera 
sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legiats del Club. 

s) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de 
l’Esport o l’òrgan competent que el substitueixi. 

t) La utilització incorrecta dels fons privats del Club i també de les subvencions, 
els crèdits, els avals i altres ajudes rebudes de l’Estat i de les comunitats 
autònomes o els ajuntaments i altres corporacions de dret públic. 

u) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o 
indirectament, indueixin o incitin a la violència. 

v) La comissió de qualsevol delicte o falta dins del recinte del Club 
 
Article 32.- Sancions  
 
32.1. Les sancions aplicables han de ser proporcionals al grau de la infracció comesa. 
L’incompliment o el trencament d’una sanció imposada per una falta comporta la 
imposició d’una sanció de grau superior a l’anterior. 
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32.2. Les infraccions lleus poden ser sancionades amb: 

a) Avís. 
b) Amonestació pública o apercebiment. 
c) Suspensió o inhabilitació com a soci per un període de fins a un mes. 
d) Privació del dret d’associat fins a 1 mes. 

 
32.3.Les infraccions greus poden ser sancionades amb: 

a) Suspensió temporal de la condició de soci fins a un màxim d’un any. 
b) La pèrdua del partit o la desqualificació en la prova.  

 
32.4.Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb: 

a) Expulsió del Club. 
b) Suspensió temporal de la condició de soci per un període d’un a quatre anys. 
c) Inici d’expedient d’embargament de béns en el cas d’incórrer en la infracció 

prevista en l’article 31.3.a), pel que es tramitarà el corresponent procediment 
judicial davant dels Jutjats i Tribunals que corresponguin. 

d) La pèrdua del partit o la desqualificació de la prova. 
 

32.5.Circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 
a) La reiteració. 
b) La reincidència. 
c) El preu. 
d) El perjudici econòmica causat. 

 
32.6. Circumstàncies atenuants: 

a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció. 
b) El penediment espontani. 

 
Article 33.- Extinció de la responsabilitat discipl inaria  
 
La responsabilitat disciplinaria s’extingeix per la causes que determina la Llei de 
l’Esport o, en el seu cas, segons la normativa que la substitueixi. 
 
Article 34.- Procediment disciplinari  
 
El procediment disciplinari a seguir és el següent: 
 
a) Les infraccions de les regles de competició nàutica han de ser sancionades 

pels jutges de regates, sense perjudici de la presentació d'una posterior 
reclamació. 

b) Les infraccions a la conducta esportiva o per incompliment de les prescripcions 
estatutàries o reglamentàries s'han de tramitar per un procediment ordinari que 
ha d'iniciar-se mitjançant acord de la Junta Directiva, per pròpia iniciativa, o a 
petició raonada de part. Es pot acordar, amb caràcter previ, per a decidir 
l'obertura d'un expedient o el seu arxiu, la instrucció d'una informació 
reservada. 

c) Iniciat el procediment ordinari aquest s’ha de tramitar segons el que preveu 
l’article 118 i següents del Decret Legislatiu 1/2000 per que s’aprova la llei del 
Esport o en el seu cas, segons la normativa que la substitueixi i on en tot cas 
es respectaran els principis d’audiència i contradicció, que suposa que en el 
tràmit del procediment l’interessat ha de poder efectuar per escrit les 
al·legacions i proposar els mitjans de prova que cregui oportuns en defensa 
dels seus drets. 
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Article 35.-Del règim d'impugnació  
 
Juntament amb la resolució que posi fi al procediment disciplinari dictada dins del 
termini legal, s’ha de fer saber a l’interessat el règim de recursos dels que disposa que 
seran els que venen previstos als articles 138 i 139 del Decret Legislatiu 1/2000 o, en 
el seu cas, segons la normativa que la substitueixi. 
 
Article 36.-Responsabilitat del Club  
 
El Club no assumeix cap mena de responsabilitat pels accidents, robatoris i avaries 
que puguin tenir lloc a la propietat particular dels socis. 
 
El Club s’ha de dotar de les assegurances necessàries per cobrir els riscos ordinaris 
d’explotació. 
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DISPOSICIONS FINALS 

 
 
Primera.- Vigència del Reglament  
 
Aquest Reglament entrarà en vigor a partir del moment de la seva aprovació per la 
Junta Directiva, reservant el dret de rectificació a l’Assemblea corresponent. Deixa 
sense efecte i substitueix l’anterior Reglament, aprovat en data juny 1990. 

 
Segona.- Modificació del Reglament  

 
La Junta Directiva, davant d’un fet o situació imprevista, es reserva el dret de canviar o 
modificar aquest reglament en benefici del Club, sense perjudici de demanar la 
ratificació en la propera assemblea. 
 
El present Reglament de Règim Interior ha estat aprovat pel Ple de la Junta Directiva 
del Club celebrat el dia 27/01/2017 i per acord unànime de l’Assemblea General 
Ordinària de socis celebrada el dia 29/04/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Garraf, 3 de maig de 2017 
 
 
 


