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INTRODUCCIÓ
El Club Natació Vic -ETB és una entitat esportiva privada d’interès cívic i social, amb personalitat
jurídica i capacitat d’obrar plena per l’assoliment de les seves finalitats, que regula la seva actuació
mitjançant els seus Estatuts aprovats en Assemblea General.
Per tal de dotar a l’Entitat, els seus socis, abonats i usuaris d’un reglament intern que desenvolupi les
normes estatutàries, al mateix temps que reguli l’ús de les instal·lacions i les normes més elementals
de convivència, la Junta Directiva ha acordat adoptar el present Reglament de Règim Intern constituït
per una sèrie d'articles que s'agrupen en cinc capítols.

CAPÍTOL PRIMER
NORMES GENERALS
1.1. El present Reglament de règim intern té per finalitat:
a) Regular els drets i obligacions de tots els socis, abonats i usuaris de les instal·lacions que
gestiona el Club Natació Vic-ETB.
b) Determinar les normes generals d’utilització de les instal·lacions.
c) Establir un règim disciplinari aplicable a socis, abonats i usuaris de les instal·lacions.

1.2. Les ambigüitats o qüestions no reglamentades que es poguessin advertir hauran d’ésser
solucionades per la Junta Directiva.
1.3. La condició de soci, soci col·laborador, així com la d’abonat i d’usuari, implica l’acceptació
d’aquest Reglament. El desconeixement d’aquest per part dels socis, socis col·laboradors, abonats o
usuaris no els eximirà dels seu compliment.
1.4. Tindrà la condició de Soci tota persona que compleixi els requisits i condicions que estableixen
els Estatuts de l’Entitat i que es defineixen més endavant.
1.5. Tindrà la condició de Soci Col·laborador tota persona que compleixi els requisits i condicions que
estableixen els Estatuts de l’Entitat i que es defineixen més endavant.
1.6. Tindrà la condició d’abonat tota persona que s’hagi inscrit pagant una matrícula i una quota cada
mes i que no compleixi les condicions per ser soci.
1.7. Tindrà la condició d’usuari del Club Natació Vic - ETB tota persona que, sense ser sòcia ni
abonada del club, accedeixi a les instal·lacions en les condicions establertes en aquest Reglament.

CAPÍTOL SEGON
ELS SOCIS
2.1. Són socis del Club Natació Vic aquelles persones que són pares, mares i/o tutors dels membres
de l’equip de natació que competeixen pel Club Natació Vic-ETB i que estan al corrent del pagament
de la quota corresponent.
2.2. S’extingirà la condició de soci quan qui la posseeixi incorri en alguna de les següents causes de
pèrdua:
a) Baixa voluntària sol·licitada pel soci a la Junta Directiva.
b) Impagament de les quotes socials.
c) Expulsió per haver comès una falta tipificada com a molt greu per aquest Reglament.
2.3. Si la causa de la baixa com a soci es fonamenta en alguna de les causes anunciades als apartats
b) o c) de l’article anterior, la Junta Directiva, atenent a les circumstàncies del cas, podrà prohibir al
sancionat que accedeixi a les instal·lacions amb la condició d’abonat o d’usuari mentre durin totes les
sancions.
2.4. Cada soci disposa d’un carnet personal i intransferible que l’identifica com a tal davant el
personal de l’Entitat, membres de la Junta Directiva o responsables del Club. Aquests podran
sol·licitar al soci que s’identifiqui amb la corresponent credencial, tant en ocasió del seu accés a les
instal·lacions com de la seva estada en les mateixes.
2.5. Els socis tenen dret a usar totes les instal·lacions, a excepció de les sales de gimnàs pel servei
de les quals s’ha de pagar la quota corresponent.
2.6. La Junta Directiva establirà una sèrie d’horaris d’ús i gaudiment de les instal·lacions, per tal de
ponderar el dret dels socis a aquest ús amb la celebració de les diferents activitats concertades, bé
per socis bé per tercers, que es desenvolupin.

ELS SOCIS COL·LABORADORS
2.7. Són socis col·laboradors aquelles persones majors de 18 anys que havent sol·licitat l’admissió
mitjançant el procediment estatutari han estat acceptades per la junta directiva. Són socis i sòcies
amb veu però sense vot, bàsicament ex-socis numeraris o ex-nedadors, que satisfacin la quota social
establerta per aquest tipus de socis/es.
2.8. Els socis col·laboradors podran participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i
culturals organitzades per l’entitat.

2.9. Els socis col·laboradors no tenen dret a fer ús de les instal·lacions amb aquesta condició, però si
amb qualsevol de les altres (socis, abonats o usuaris).

ELS ABONATS
2.10. Els abonats podran gaudir de les instal·lacions que determini el seu títol d’accés a l’Entitat
2.11. Per tal que una persona no sòcia pugui tenir la condició d’abonat, ha d’haver formalitzat una
inscripció mitjançant el pagament d’una matrícula i ha de pagar una quota individual o familiar segons
correspongui.

ELS USUARIS
2.12. Per a que una persona no sòcia ni abonada pugui tenir la condició d’usuària ha de trobar-se en
alguna de les següents situacions:
a) Haver adquirit una entrada que li permeti realitzar una activitat determinada a les
instal·lacions gestionades del club.
b) Haver adquirit un abonament multientrada que li permeti realitzar una activitat determinada
a les instal·lacions gestionades pel club.

c) Haver adquirit un abonament d’estiu que li permeti realitzar una activitat determinada a les
instal·lacions gestionades pel club.

d) Ésser esportista, directiu o tècnic d’un equip o associació que, com a tal, vingui a competir
amb algun equip o esportista del Club en el marc de competicions oficials o amistoses.
e) Ésser àrbitre, o qualsevol membre d’una federació esportiva sota els auspicis de la qual
algun equip del Club competeixi, quan, en l’exercici de les seves funcions arbitrals o
federatives, hagi de dirigir o presenciar alguna competició esportiva que tingui lloc a les
instal·lacions gestionades pel Club.
f) Estar en possessió d’algun passi o invitació emès pel Club.
g) Pertànyer a alguna entitat, associació o similar, pública o privada, amb la què el Club, hagi
signat conveni pel qual els membres de la primera puguin usar totes o determinades
instal·lacions gestionades pel Club.

2.13. No es permetrà l’entrada a les instal·lacions de persones que no siguin sòcies, abonades o
usuàries. Excepcionalment i prèvia comunicació a la Junta Directiva, es permetrà l’accés d’un
acompanyant del soci, abonat o usuari, sempre i quan aquest presenti alguna discapacitat física o
psíquica.
2.14. L’abonat i l’usuari estaran obligats a justificar el seu títol d’accés a les instal·lacions sempre que
sigui requerit a l’efecte per qualsevol empleat del Club o persona responsable del Club. En cas que
no puguin justificar suficientment el seu títol, hauran d’abandonar immediatament les instal·lacions.

CAPÍTOL TERCER
NORMES DE CONDUCTA PER A SOCIS, SOCIS COL·LABORADORS, ABONATS I USUARIS.
3.1. El Club no es responsabilitza de les pertinences i objectes que els socis, abonats i usuaris
duguin a les instal·lacions.
3.2. Els socis, socis col·laboradors, abonats i usuaris estan obligats a:
a) Mantenir les degudes normes de neteja i higiene a les instal·lacions del club.
b) Respectar les instal·lacions que el club posa a la seva disposició, informant als empleats
de les deficiències d’aquestes, provocades o que es detectin en el seu ús, essent
responsable directe la persona que provoqui els desperfectes. Si aquests són causats per un
menor o una persona disminuïda psíquica, serà responsable dels danys causats qui en tingui
assignada la tutela, guarda o pàtria potestat o custòdia, d’acord amb les disposicions al
respecte del Codi Civil.
c) Tenir un comportament correcte i respectuós envers la resta de socis, abonats i usuaris,
així com amb els membres de la Junta Directiva i la resta d’empleats i responsables del Club.
d) Anar correctament vestits d’acord amb l’activitat que es pretén realitzar a les instal·lacions
corresponents.
e) No destorbar la llibertat o benestar dels socis, abonats i usuaris. Queda totalment prohibit
cridar, portar aparells musicals que siguin susceptibles de molestar la resta d’usuaris, socis i
abonats, i practicar jocs i/o esports fora dels recintes especialment habilitats per tal fi.
Igualment, està prohibit gravar o prendre imatges dins dels vestuaris sempre, i a les piscines,
a excepció dels dies permesos per competicions o fi de cursets.
f) No entrar amb animals al recinte, excepte els gossos guia en el cas de socis, socis
col·laboradors, abonats o usuaris invidents prèvia autorització per part del personal del Club.
g) Complir la prohibició de fumar en tot el recinte sense excepció, durant tots els dies de l’any,
les 24 hores al dia, i incloent els espais oberts com jardins, zones de pas, terrassa i piscina
d’estiu.
3.3. Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta determinarà la immediata amonestació
verbal del soci, abonat o usuari infractor de les instal·lacions per part dels empleats. Si l’infractor
persisteix en la seva actitud se’l convidarà a abandonar les instal·lacions i es procedirà a la immediata
obertura d’expedient sancionador segons el procediment establert en aquest Reglament.
Aquestes mesures s’entenen sens perjudici de les possibles accions legals que puguin prendre tant
els socis, abonats o usuaris afectats per la conducta de l'infractor, com la pròpia Junta Directiva en els
termes assenyalats en la Llei de l’Esport, als Estatuts del Club i en aquest Reglament.
3.4. Els esportistes que competeixin dins l’àmbit d’una Secció Esportiva tindran l’obligació de
respectar el reglament intern que la secció pugui aprovar, així com les ordres dels seus tècnics i
directius. La secció esportiva que disposi de reglament intern, serà competent per conèixer en
primera instància de les sancions que pugui imposar-se als esportistes vinculats a ella en ocasió de
l’exercici de l’esport en que competeixen, les sancions que imposin les seccions es poden recórrer en
un termini de 15 dies naturals davant la Junta Directiva.
3.5. Tots els esportistes que competeixin o entrenin amb un equip o sota el nom del Club, ja sigui en
competicions oficials o amistoses, vestiran la indumentària que estableixi la Junta Directiva.

CAPÍTOL QUART
NORMES D’UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
Disposicions Generals.
4.1. Els socis, socis col·laboradors, abonats i usuaris tenen la obligació d’utilitzar les instal·lacions que
l’entitat posa a la seva disposició amb cura i respecte, seguint les normes que per al seu ús
s’estableixen als Estatuts i en aquest Reglament, així com obeint les prescripcions que facin els
empleats i responsables del Club.
4.2. En tot cas, l’ús i gaudiment de les instal·lacions quedarà sotmès als horaris que fixi el Club en
cada moment.
Normes d’ús de les piscines.
4.3. Tots els banyistes hauran d’usar casquet de bany en fer ús de les piscines cobertes.
4.4. Abans d’entrar a les piscines, tot banyista haurà de dutxar-se, bé a les dutxes dels vestidors, bé a
les dutxes que, a tal efecte, es troben als accessos de les piscines.
4.5. Serà obligatori l’ús de les sabatilles de bany per accedir a les piscines i per circular pels vestidors.
4.6. Al recinte de les piscines s’haurà de circular en vestit de bany. Queda prohibit banyar-se amb
roba interior, sigui peça única o per dins de la roba de bany. Es podrà fer ús de qualsevol roba de
bany, independentment de la llargada o disseny.
Fora de les piscines, s’haurà de circular amb la roba adient per a l’activitat que es pretengui realitzar.
Queda expressament prohibit accedir a vestíbuls, despatxos, zones interiors dels bars, i gimnasos en
vestit de bany i/o descalç.
4.7. Es prohibeix l’ús a les piscines i recintes adjacents de pilotes, suros, matalassos inflables, etc.,
excepte autorització expressa de tècnics, socorristes o monitors de l’entitat.
4.8. No està permès entrar a les piscines cobertes amb la bossa d’esport ni amb cap altre objecte que
no sigui imprescindible per practicar la natació.
4.9. Els socis, abonats i usuaris tenen dret a utilitzar totes les piscines de l’Entitat obertes al públic,
tret d’aquelles o dels carrils d’aquelles què, degudament senyalitzades i diferenciades, es destinin a
entrenaments, cursets, i altres activitats programades.
4.10. En les piscines que estiguin essent usades pels socis, abonats o usuaris en general, serà
obligatòria la presència de socorristes, amb les qualificacions necessàries, d’acord amb la legalitat
vigent. En cas d’absència de socorrista, la piscina es tancarà al públic immediatament.
4.11. Als carrils oberts al públic caldrà respectar les normes següents:
a) En cas que sigui necessari, cal compartir el carrer.
b) Quan ens volem incorporar, cal avisar l’ocupant.
c) Al compartir carrer, cal nedar sempre pel costat dret.
4.12. Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’un major d’edat durant tota l’estona que
estiguin a la instal·lació.

Normes d’ús de vestidors i taquilles.
4.13. Els vestidors s’hauran d’utilitzar únicament per l’ús que els és propi, sense que es puguin
destinar a jugar, menjar, beure, afaitar-se, depilar-se o activitats similars. En el cas d’utilització de
dutxes i lavabos es respectaran les normes sanitàries i d’higiene vigents d’acord amb la legalitat de
cada moment.
4.14. L’entrada de nens als vestidors de dones i de nenes al d’homes només es permetrà fins als sis
anys d’edat, i en ambdós casos, hauran d’anar acompanyats del seu pare o mare, segons el cas, o
persona major responsable.
4.15. L’entitat no es responsabilitza en cap cas dels objectes i pertinences dipositades als vestuaris i
a les taquilles.
Normes d’ús de sales de gimnàs.
4.16. No està permès entrar a les sales amb calçat de carrer ni amb la bossa d’esport.
4.17. No està permesa l’entrada de menors de 14 anys.
4.18. Cal portar sempre una tovallola per netejar la suor dels aparells utilitzats.
4.19. Un cop s’ha utilitzat el material (peses, steps,..), cal tornar-lo al seu lloc.

CAPÍTOL CINQUÈ
RÈGIM DISCIPLINARI
Procediment Sancionador.
5.1. Els membres de la Junta Directiva s’encarregaran d’instruir i resoldre el procediment de sanció
de socis, abonats i usuaris que, presumptament, hagin comès alguna de les faltes tipificades a la Llei
de l’Esport, els Estatuts, o d’aquest Reglament.
Sancions.
5.2. 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.
5.3. De conformitat amb el dret d’administració inherent a tota entitat privada i a la reserva del dret
d’admissió que ens dóna la concessió administrativa,podrà prohibir-se l’entrada a tot aquell usuari
que hagi causat anteriorment incidents a les instal·lacions, pel temps que discrecionalment
s’estableixi pels responsables de l’Entitat, sense necessitat que aquesta decisió s’hagi de sotmetre al
procediment disciplinari establert en aquest capítol.

5.4. Es consideraran faltes lleus:
a) La no adopció de les degudes normes d’higiene i seguretat.
b) La reiterada negativa del soci o abonat a vestir-se adequadament per a l’activitat que hagi
de realitzar.
c) La conducta molesta envers altres socis, socis col·laboradors, abonats o usuaris.

d) La manca de respecte envers altres socis, socis col·laboradors, abonats o usuaris.
e) 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, els seus empleats, socis, abonats o usuaris.
f) No usar la indumentària prescrita per la Secció corresponent en una competició oficial o
amistosa quan es competeixi sota el nom del Club Natació Vic-ETB.

5.5. 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, abonat o usuari.
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 perjudici a l’Entitat, els seus
empleats, socis, abonats o usuaris.
e) No usar de forma reiterada la indumentària prescrita per la Secció corresponent en una
competició oficial o amistosa quan es competeixi sota el nom del Club Natació Vic-ETB.

5.6. Es consideraran faltes molt greus:
a) Haver comès en un període de tres anys dues faltes molt greus.
b) Les agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de paraula a qualsevol
responsable, treballador o membre de la Junta Directiva del Club.
c) Les agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de paraula a qualsevol
soci, abonat o usuari de la instal·lació.
d) L’incompliment de la sanció imposada per la comissió d’una falta greu.

5.7. La Junta Directiva castigarà la falta amb la suspensió del soci, soci col·laborador, abonat o usuari
per un període que es determinarà en funció de la falta comesa per l'infractor.
Disposició Final:
5.8. Les normes contingudes en el present Reglament de règim intern podran ésser modificades per
la Junta Directiva de l’Entitat amb la finalitat d’adequar-les a normes superiors així com a la realitat
social del moment.

Reglament aprovat per la Junta Directiva el 24 d’abril de 2018.
Reglament ratificat per l’Assemblea General de Socis el 18 de maig de 2018.

