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Normativa del Club
ARTICLE 1. Les presents Normes de Règim Intern regulen les relacions i l'administració interior del Club Esportiu El Roure, el funcionament dels serveis
d'actuació i el comportament dels socis i de la resta d'usuaris en l'ús i el gaudi de les dependències i instal�lacions esportives, aprovades segons el que
disposa tant la legislació vigent aplicable com l'article 5 dels Estatuts Socials.
SOCIS I CONVIDATS
ARTICLE 2. En la participació i gaudi de l'objecte social, establerts als Estatuts del Club, s'entén que els socis tindran entrada als locals i dependències
socials com a dret inherent a tal condició de soci, d'acord amb aquestes Normes.
Els socis estan obligats a facilitar en tot moment la seva identi�cació com a socis, quan així sigui sol�licitat per qualsevol membre de la Junta Directiva o per
algun empleat del Club, no constituint aquesta sol�licitud ni negació ni, encara menys, menyscabament dels seus drets com a socis, sinó el compliment d'un
requisit exigit per procurar la bona marxa i l'ordre del Club, i en bene�ci de tothom. La negativa a aquesta identi�cació per part de qualsevol persona podrà
motivar l'abandó immediat de les instal�lacions socials.
ARTICLE 3. Els socis podran fer-se acompanyar a les instal�lacions socials per persones que no siguin socis, que tindran la consideració d'INVIDATS, i la
presència i drets d'ús de les quals es regiran per les normes següents:
1. Els CONVIDATS hauran d'estar en tot moment acompanyats per un soci.
2. Cada soci tindrà al començament d'any dues (2) invitacions associades al seu rol de soci.
3. Si els CONVIDATS fessin ús de les instal�lacions socials (Local social, piscines, pistes de tenis, pàdel, frontó o taula de Ping-Pong o les que
eventualment puguin incrementar l'oferta lúdica del Club) el soci am�trió haurà d'informar de tal INVITACIÓ per tal que aquesta sigui
comptabilitzada correctament pel personal del Club.
4. Si el soci am�trió tingués exhaurides les invitacions, haurà d'abonar el bo d'ús corresponent el preu del qual s'establirà cada 1 de gener, havent de
ser posat aquest preu en coneixement de cadascun dels socis, ja sigui per exposició al Tauler d'Anuncis permanent de les instal�lacions socials o per
carta a cadascun dels socis.
5. Aquest bo és personal i intransferible, i la vigència és única i exclusivament d'un dia.
6. El bo suposa per al convidat el dret a l'ús de les instal�lacions i el deure de respecte a totes les normes de disciplina i ús interns.
7. Tots els convidats haurien de venir SEMPRE acompanyats d'algun soci.
8. NO ES PERMET L'ACCÉS NI L'ÚS DE LES INSTAL�LACIONS ESPORTIVES NI DEL LOCAL SOCIAL A TOTES AQUELLES PERSONES.
9. QUE NO SIGUIN SÒCIES O NO VINGUI ACOMPANYADES PER UN SOCI.
10. Si l'INVITAT no fa ús de les instal�lacions esportives ni del Local Social del Club, el soci am�trió no haurà d'utilitzar cap invitació ni l'INVITAT haurà
d'abonar cap val.
11. La Junta Directiva es reserva la potestat de no permetre l'accés a no socis a les dependències del Club, quan l'elevada a�uència de socis o altres
circumstàncies (seguretat, decòrum...) així ho aconsellin.
INSTAL�LACIONS I SERVEIS
ARTICLE 4. Es consideren Instal�lacions del Club Social els següents:
1. La piscina gran i la petita.
2. Les pistes de tennis.
3. El frontó.
4. La pista de pàdel.
5. El local social.
ARTICLE 5. Es consideren Serveis:
1. El Bar.
2. Els vestidors.
3. No es permet l'accés a l'interior del Club amb bicicleta, patinet, patins, monopatí o similar.
ARTICLE 6. En relació a l'ús del recinte de les piscines, serà de compliment obligat les normes següents:
1. No es permet el consum de begudes en recipient de vidre a tot el recinte de la piscina.
2. No es permet lús de les piscines sense la indumentària correcta i apropiada per a aquest ús (vestit de bany).
3. No es permet l'ús de la piscina petita als més grans de 11 anys.
4. Els menors de 6 anys no podran accedir a la piscina gran sense estar-hi acompanyats per una persona gran.
5. Se seguiran les indicacions del personal quant a la utilització del material i accessoris (dutxes, hamaques, fonts...) complint-se en tot moment les
mesures de seguretat.
6. Les gandules només podran ser utilitzades pels majors d'edat, tenint ús preferencial les persones impedides físicament, ja sigui per lesions,
embaràs, etc...
7. És obligatori dutxar-se abans del bany.
8. S'han de seguir sempre les indicacions sobre seguretat i comportament que faci el socorrista.
ARTICLE 7. Les pistes de pàdel, tennis així com la de frontó, es regeixen per les normes següents:
1. Tots els jugadors han de ser proveïts de roba esportiva i calçat esportiu de sola blanca.
2. El límit dutilització de les pistes de tennis i pàdel serà duna hora. Es computen hores completes, sense la possibilitat de considerar-se fraccions
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d'hora.
3. El límit dutilització del frontó serà de mitja hora.
4. Els usuaris han de procurar l'ús diversi�cat de totes les pistes, prohibint-se lús exclusiu de les pistes per la mateixa persona o per la mateixa família
en detriment de la resta dusuaris.
5. La Junta Directiva podrà reservar les pistes que consideri necessàries per a competicions, classes o actes lúdics o festius.
6. La cistella de bàsquet s'usarà únicament quan no hi hagi reserva de la pista de frontó, i aquesta activitat serà preferent a la de bàsquet.
7. Està prohibit accedir a les pistes amb bicicletes, patins, monopatins (skateboard) patinets o similar.
ARTICLE 8. El Local Social es regirà per les normes següents:
1. No es podran fer esports a l'interior del local social.
2. No es permet el pas amb patins, bicicletes, patinets o similar.
3. Els menors de 12 anys hauran d'estar acompanyats d'una persona gran edat.
4. L'accés a aquesta part de les instal�lacions es farà en roba de carrer o esportiva, en cap cas amb peces de bany mullades o al descobert.
5. La Comissió dÚs del Local Social (integrada per dos membres de la Junta Directiva i quatre Socis designats per la Junta Directiva) serà lencarregada
de vetllar pel compliment de les presents Normes dÚs i controlar el manteniment i estat del local.
6. Per a l'ús exclusiu del Local Social per un o diversos socis, caldrà reservar-se el mateix comunicant-ho com a mínim amb 5 dies antelació via correu
electrònic (elrourece@hotmail.com) a la Secretària de la Junta Directiva qui remetrà el corresponent document de reserva. El document de reserva
haurà d'enviar-se degudament emplenat a la secretària de la Junta Directiva. Quan es faci una festa nocturna, el document de reserva s'haurà
d'enviar juntament amb una còpia del justi�cant de la transferència al compte corrent del Club de la quantitat de 60 euros, sent 30 euros a fons
perdut i 30 euros en garantia de desperfectes i neteja del local i de l'equip de música. Es procedirà a la devolució de la garantia quan per la Comissió
d'Ús del Local Social es comprovi el bon estat del Local social i de l'Equip de música, i aquesta devolució potestativa serà per part dels membres de
la Junta Directiva que formen part la Comissió de Ús del local social. El soci o socis que hagin reservat el Local Social seran responsables de tots els
desperfectes que s'hagin produït al Club, al Local Social ia l'Equip de música durant la celebració corresponent o com a conseqüència d'aquesta.
7. Si un no soci volgués reservar el Local Social per a un acte en exclusiva al qual acudiran una majoria de socis, es procedirà de la mateixa manera que
en el punt anterior, variant únicament els preus, havent d'abonar 150 euros, sent 75 euros a fons perdut i 75 euros en garantia.
ARTICLE 9. Els serveis de cafeteria -Bar es regiran per les normes governatives dictades per a aquesta classe d'establiments, així com per les següents:
1. No es podrà accedir al bar amb roba de bany mullada ni al descobert.
2. Caldrà accedir al bar sempre amb calçat posat.
3. No podrà utilitzar-se el futbolí pels menors de sis anys, ni per aquells que l’altura no superi l’alçada de les barres d’aquest.
4. La llista de preus s'exposarà al lloc visible.
ARTICLE 10. Els vestidors s'usaran respectant la separació per sexes d’aquests.
FALTES, SANCIONS I PROCEDIMENT
ARTICLE 11.- Tota falta comesa per un soci es classi�carà en Lleu, Greu o Molt Greu.
ARTICLE 12. Són faltes Lleus:
1. La desconsideració en el tracte de manera lleu envers els socis, convidats, empleats o membres de la Junta Directiva del Club.
2. Manca de cura en el manteniment de la neteja de les dependències i instal�lacions.
3. Manca d'higiene personal.
4. Actituds o conductes molestes, jocs violents que causin un perjudici d'alguna consideració al Club.
5. La inobservança de les normes dús de les instal�lacions aquí descrites.
ARTICLE 13. Són faltes Greus:
1. La negativa a identi�car-se dins de les dependències socials com a soci o convidat.
2. L'impagament sense causa justi�cada de les quotes socials.
3. L'impagament d'invitacions o del bo diari de Convidat per part del soci.
4. La desobediència a les normes de seguretat i indicacions del socorrista.
ARTICLE 14. Són faltes Molt Greus:
1. El fet de produir-se violentament contra altres socis, convidats, empleats, membres de la junta Directiva, tercers, àrbitres, entrenadors, monitors,
socorristes, col�laboradors., etc.
2. La falta greu de respecte i consideració per obra o paraula contra qualsevol persona.
3. Embriaguez, conducta delictiva o atemptatòria a la convivència social.
4. L'ús fraudulent de la consideració de soci o dels bons de convidat.
5. La realització de pintades o gra�ttis sense autorització a les dependències socials.
6. Robatori o furt de qualsevol naturalesa en qualsevol instal�lació o dependència del Club.
7. El desacatament al desenvolupament de les Assemblees Generals.
8. Les expressions i actes que atemptin contra la dignitat de la persona per raons de raça, sexe, religió, ideologia, etc.
ARTICLE 15. Lestudi de les faltes denunciades i la imposició de les sancions es durà a terme per un comitè disciplinari nomenat expressament i
concretament per la Junta Directiva.
ARTICLE 16. Les sancions seran les següents:
1. Per FALTES LLEUS:
◦ Amonestació verbal.
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◦ Amonestació escrita.
◦ Pèrdua dels drets socials per un termini no superior a una setmana, amb prohibició expressa d'entrada a totes les dependències socials
mentre duri la sanció.
2. Per FALTES GREUS:
◦ Amonestació escrita.
◦ Pèrdua dels drets socials per un termini no superior a un mes, amb prohibició expressa d'entrada a totes les dependències socials mentre duri
la sanció.
3. Per FALTES MOLT GREUS:
◦ Pèrdua dels drets socials per un termini no superior a un any, amb prohibició expressa dentrada a totes les dependències socials mentre duri
la sanció.
◦ Pèrdua de�nitiva de la condició de soci.
ARTICLE 17. La imposició de les sancions vindrà determinada discrecionalment pel comitè disciplinari amb el vistiplau de la Junta Directiva.
ARTICLE 18. Correspon a la Junta Directiva la potestat d'incoar qualsevol expedient disciplinari així com el nomenament del comitè disciplinari.
L'obertura i la tramitació d'aquests expedients sancionadors s'entenen sense perjudici de la possibilitat de comunicació dels fets a l'autoritat governativa
corresponent, als tribunals i als jutjats competents a � d'exercitar les accions pertinents.
ARTICLE 19. Les faltes prescriuran al cap de sis mesos des de la seva posada en coneixement de la Junta Directiva. Si aquesta incoés un expedient
disciplinari, interromp aquesta prescripció, i ha de comunicar aquesta incoació dins dels tres primers mesos al denunciat. L'imputat tindrà un termini màxim
d'un mes des de la comunicació esmentada per efectuar les al�legacions que estimi oportunes, entenent-se que si no ho fa, renuncia a fer-les.
El Comitè Disciplinari, �nalitzades aquestes actuacions, elevarà en el termini dun mes proposta de resolució a la Junta Directiva, qui haurà de resoldre,
igualment, en el termini màxim dun mes. Contra aquesta resolució no es pot interposar recurs Alcuino dins del Club, sens perjudici dels que es reconeguin
a les lleis i disposicions vigents al moment de la resolució.
DISPOSICIÓ FINAL.
Aquestes Normes de Règim Intern podran ser ampliades o modi�cades als extrems que siguin necessaris en funció de les necessitats o circumstàncies
concretes que així ho aconsellin.
Són aplicables aquestes Normes quan no s'oposin als Estatuts del Club Esportiu El Roure i al règim jurídic vigent.
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