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INTRODUCCIÓ
El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i el
funcionament del Club Arquers Esclanyà dins el marc determinat per la Legislació
Esportiva vigent, amb subjecció a allò que s'estableix als estatuts del club i a partir
de la idea que totes les persones implicades en el club influeixen de manera decisiva
en el seu bon funcionament.
Els socis del Club Arquers Esclanyà tenen el dret de practicar esport en un entorn
adequat de convivència que aquest reglament pretén facilitar.
És molt important tenir en compte que l'adequat manteniment de les instal·lacions
té un cost econòmic que no es cobreix amb les quotes dels socis i el finançament
extern de les institucions públiques i això obliga els socis a implicar-se en major o
menor mesura en aquest manteniment, ja que el nostre és un club esportiu sense
ànim de lucre.
D'altra banda, aquest Reglament de Règim intern té per missió defensar la pròpia
identitat del Club, establir clarament els canals de representació dels socis en el
funcionament del club i aclarir els drets i deures que, a títol general, afecten a tots
els socis. En definitiva, el Reglament de Règim Intern vol ser una eina de convivència
posada a disposició de tots els membres del club.
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CAPÍTOL I. DEL CLUB EN GENERAL

Article 1.
El Club Arquers Esclanyà constituït segons la legislació vigent es regirà pels Estatuts
del Club, pel present Reglament de Règim Intern i per totes aquelles normes que
estableixi la reglamentació que li sigui d'aplicació segons les lleis.
Article 2.
El present Reglament desenvolupa els continguts expressats en els Estatuts del Club
i en cap cas podrà anar contra la filosofia i l'articulat dels esmentats Estatuts.
Article 3.
El domicili social s'estableix a Esclanyà, Camí vell de Regencós, s/n.
La Junta Directiva, si escau, podrà adoptar els canvis que estimi oportuns en el canvi
del domicili del Club, notificant-la a les autoritats competents i als socis de l'entitat.
Article 4.
Com a logotip oficial del Club, s'estableix el següent:

Els socis podran lluir aquests distintius, amb l'oportú decòrum, en la seva
indumentària. Hauran d'usar-lo en les activitats en què participin utilitzant el nom
del club i, de forma obligatòria, en aquelles competicions en què es requereixi
uniformitat de club.
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CAPÍTOL II. DELS SOCIS.
INGRÉS DE SOCIS
Article 5.
Podran ingressar al Club totes aquelles persones majors de 16 anys que així ho
sol·licitin expressament i segons el que estipulen els estatuts i el present Reglament.
En el cas d'esportistes menors de 16 anys, qui sol·licitarà l’ingrés al club serà el seu
pare / mare / tutor legal, el qual adquireix la consideració de soci del club per a
efectes de representació.
S'arriba a la consideració de soci de ple dret quan:
 S'està en possessió d'una llicència esportiva tramitada a través del Club
Arquers Esclanyà.
 S'està al corrent de les quotes.
 S'acredita una permanència al club de 6 mesos, com a mínim.
Fins a arribar als 6 mesos, els nous socis es consideraran usuaris, amb dret a veu,
però no a vot en les decisions internes del club.
També es consideren usuaris, els arquers provinents d'altres clubs amb llicència no
tramitada pel Club Arquers Esclanyà, que podran utilitzar les instal·lacions del club
previ pagament de la quota corresponent.
Article 6.
Per a ser admès com a soci caldrà:
 Emplenar l'imprès d'adhesió al club, fent constar l'acatament dels Estatuts,
d'aquest Reglament i de qualsevol altra disposició per la qual es regeixi el
Club.


Satisfer la quota d'ingrés corresponent, fet que donarà dret, si cal, a rebre
una formació bàsica per a tirar amb arc a càrrec d'un monitor titulat.

L'Assemblea General de socis podrà establir les condicions generals per a l'admissió
de nous socis.
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Article 7.
La sol·licitud d'ingrés serà tractada en reunió de la Junta Directiva que autoritzarà o
denegarà l’ingrés del sol·licitant com a usuari.
Un cop transcorreguts sis mesos, la Junta Directiva ratificarà el sol·licitant com a
soci de ple dret o li denegarà l' ingrés definitiu al Club.
Article 8.
Un cop admès el nou soci, el Secretari procedirà a donar-lo d'alta en el llibre de
registre de socis del Club, primer en la seva condició d'usuari i després com a soci de
ple dret.
DRETS I DEURES DELS SOCIS.
Article 9.
Els socis tindran els següents drets al Club:
 Participar en les activitats i actes socials del Club.
 Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals i poder delegar el seu vot
d'acord amb les normes establertes a l'efecte per la Junta Directiva.
 Elegir els càrrecs directius i ser-ne elegits si s'hi presenten.
 Conèixer els estatuts i el present reglament des del seu ingrés al Club.
 Conèixer els acords adoptats pels òrgans de gestió del Club.
 Sol·licitar, mitjançant petició raonada, l'accés a la documentació interna del
Club.
Article 10.
Els socis tindran les següents obligacions:
 Complir els preceptes que marquen els estatuts i el present reglament, i els
acords adoptats pels òrgans de gestió del Club.
 Complir les normes d'ús de les instal·lacions que es recullen en el capítol V
d'aquest Reglament.
 Abonar les quotes que es determinin en temps i forma. El pagament de la
quota es farà del dia 1 al 5 de cada mes mitjançant transferència bancària al
compte del club, indicant en el concepte el nom de l'arquer.
 Les quotes que s'abonen de forma trimestral, semestral o anual, hauran de
ser ingressades entre els dies 1 i 5 del primer mes del període abonat.
 Cooperar en el desenvolupament del treball del Club i en la bona execució
de les activitats que es determinin.
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Exercir les funcions que els siguin encomanades per la Junta Directiva per a
la bona marxa del Club.
Retornar qualsevol actiu del Club (claus, arcs, eines, etc.) que es trobi en el
seu poder en el moment de la seva baixa com a soci.

Article 11.
Els usuaris tindran els mateixos drets i obligacions dels socis de ple dret exceptuant
els d' elegir, ser elegit i votar en les assemblees.
PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI
Article 12 .
Els socis i usuaris podran sol·licitar en qualsevol moment la seva baixa voluntària al
Club. Aquesta petició s'ha de fer per escrit i s'haurà de tractar en reunió de la Junta
Directiva que acordarà la baixa sense més tràmits .
Article 13 .
Els socis i usuaris podran ser donats de baixa del Club per alguna de les següents
causes :
 Quan hi hagi incompliment greu dels estatuts i del present reglament, a
criteri de la Junta Directiva.
 Quan el soci impedeixi deliberadament el compliment de les finalitats del
Club.
 Quan la seva conducta vagi contra els principis socials o danyin greument la
imatge del Club.
 Quan actuï deliberadament contra els interessos generals del Club.
Article 14 .
Els expedients d'expulsió seran gestionats pel Comitè de Disciplina.
CAPÍTOL III. DELS ÒRGANS DE GESTIÓ.
Article 15.
En l'Annex I es presenta l'Organigrama dels òrgans de gestió del Club Arquers
Esclanyà.
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PRESIDÈNCIA
Article 16.
La Presidència és l'òrgan executiu del Club. El President és qui representa legalment
el Club davant tota classe d'organismes públics o privats, presideix les reunions dels
diferents òrgans de gestió i n'executa els acords.
JUNTA DIRECTIVA
Article 17.
L'òrgan de gestió del Club Arquers Esclanyà és la Junta Directiva, a la qual correspon
entre altres afers:
 Dirigir les activitats del club.
 Resoldre sobre l'admissió de nous membres.
 Crear les comissions o grups de treball que consideri oportuns i designar-ne
els directius.
 Aprovar les normes d'ús de les instal·lacions i les seves tarifes.
 Crear, regular i dirigir els equips tècnics que siguin procedents.
 En ser l'òrgan competent en matèria disciplinària, li correspon executar les
accions recomanades pel Comitè de Disciplina en el seu informe ratificat per
l'Assemblea.
 La Junta Directiva està constituïda pel president, un vicepresident, un
secretari, un tresorer i el nombre de vocals que es consideri necessari.
Article 18.
La Junta Directiva podrà incorporar, per a necessitats del Club, nous vocals a les
tasques de gestió, els quals funcionaran de forma interina fins que no siguin
ratificats per l'Assemblea General.
Article 19.
La Junta Directiva podrà separar de les seves funcions algun dels seus membres si
falta de forma injustificada a 6 reunions de Junta. En qualsevol cas, serà l'Assemblea
General qui decideixi en ferm la separació o no del membre de la Junta i ha de
cobrir aquesta vacant en el més breu espai de temps possible, a proposta de la
Junta Directiva.
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COMITÈ DE DISCIPLINA
Article 20
En el si de la Junta Directiva es podrà constituir un Comitè de Disciplina, al qual
correspon, per delegació d'aquella, la resolució dels expedients incoats per la
comissió de fets que puguin ser conceptuats com a falta greu o molt greu.
Article 21.
Aquest Comitè es crearà a l'efecte de cada expedient i estarà compost pel President
del Club o persona en qui delegui, dos membres més de la Junta Directiva, com a
mínim, i dos socis elegits per sorteig, un dels quals actuarà com a instructor i
garantirà audiència a l'interessat.
Article 22.
L'Assemblea General serà l'encarregada de ratificar o denegar l'informe realitzat per
la Comissió i, en qualsevol cas, serà necessari el suport de 2/3 dels socis presents
perquè s'aprovi la moció d'expulsió.
Article 23.
De forma cautelar, si les circumstàncies ho requereixen i a petició del Comitè de
Disciplina, la Junta Directiva podrà suspendre el dret d'accés a les instal·lacions del
Club a aquells socis que tinguin incoat un expedient disciplinari, fins que
l'Assemblea General ratifiqui l'informe del Comitè.
Article 24.
El Comitè de Disciplina es dissoldrà un cop emès el seu informe.

CAPÍTOL IV. DE L'ASSEMBLEA GENERAL.
Article 25.
L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria amb
la presència de la meitat dels socis i en segona convocatòria amb independència del
nombre d’assistents. Entre la primera i la segona convocatòria han de transcórrer
30 minuts.
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Article 26
El dret a vot a l'Assemblea està condicionat a tenir abonades les quotes
corresponents i a haver adquirit la consideració de soci de ple dret.
Article 27
El president decidirà l'ordre del dia un cop escoltada la Junta Directiva i les peticions
dels socis i l'enviarà a tots els socis amb una antelació mínima de 8 dies abans de la
celebració de l'Assemblea.
Article 28
Les propostes hauran de presentar-se a l'Assemblea amb una antelació de 5 dies.
Les propostes hauran d'estar presentades per un soci que actuarà de proponent i
han d'estar secundades per, almenys, dos socis més. Les propostes presentades per
la Junta Directiva no necessitaran aquest requisit.
Article 29
L'Assemblea podrà proposar esmenes a les propostes que en cap cas suposaran una
negativa directa a la proposta presentada. Les esmenes seran incorporades a la
proposta si el proponent l'accepta.
Article 30.
El procediment de votació per a l'acceptació o rebuig de la proposta començarà per
l'esmena més allunyada de la proposta i en últim lloc el text complet.
Article 31.
Les qüestions d'informació són aquelles que s'utilitzen per aclarir, sol·licitar
informació puntual o explicar un punt, i s'escoltaran a criteri del president.
Article 32.
Tots els acords de l'Assemblea General es prenen per majoria absoluta en primera
votació i simple en la segona, llevat dels casos establerts en els Estatuts i en el
present Reglament. En cas que hi hagi empat després de la tercera votació es farà
ús del vot de qualitat del president.
Article 33
A més de les competències esmentades anteriorment, l'Assemblea General té
competències especials en les matèries següents:
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 Autoritzar una modificació extraordinària de la quantia de les quotes.
S'entén com a modificació ordinària restablir-ne el valor amb l'aplicació com
a màxim del percentatge de variació del IPC des de l'última modificació.
 Establir derrames o quotes extraordinàries.
 Adquisició, venda o gravamen de béns mobles o immobles de l’entitat si
s'excedeix el 20 % del pressupost anual de l’exercici.
 Modificació dels estatuts.
 Proposta de fusió o segregació de l’entitat.
 Dissolució de l’entitat.

Capítol V. DE LES INSTAL·LACIONS
INSTAL·LACIONS
Article 34
Les instal·lacions del Club Arquers Esclanyà comprenen :
CAMP
Camp de tir a l’aire lliure d'Esclanyà. Camí vell de Regencós, s/n
SALA
Sala de tir a Palafrugell, carrer Pi i Margall, 101
NORMES GENERALS D'ÚS INSTAL·LACIONS
Article 35
L'ús de les instal·lacions i material esportiu està condicionat al pagament de les
quotes establertes que es detallen a l'Annex I.
L'horari de les instal·lacions és de 7:00 a les 22 h. ininterrompudament tots els dies
de la setmana.
L'accés és lliure per a tots els socis de sala / camp de tir a l'aire lliure durant aquest
període, respectant els horaris d'entrenaments, lligues i cursos oficials del Club que
estaran publicats amb la suficient antelació al tauler d'anuncis corresponent.
Atès que les instal·lacions de la Sala són annexes al Centre Maitai, els socis
mantindran una actitud respectuosa en les entrades i sortides.
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Article 36
Les instal·lacions del club estan exclusivament destinades a la pràctica del tir amb
arc i activitats organitzades pel club i no es poden utilitzar per a cap altra finalitat
particular.
Article 37
Després de fer ús de les instal·lacions, cada arquer ha de recollir tant el seu material
com qualsevol objecte que hagi utilitzat. Les dianes es deixaran en la mateixa
posició en què s’hagin trobat abans d’iniciar la pràctica (ajagudes o dretes)
Article 38
Queda prohibida qualsevol pràctica que impliqui un risc per a l'arquer i/o els altres
usuaris o suposi el deteriorament del material del club. És responsabilitat de tots els
socis evitar accidents. Queda expressament prohibida la utilització de puntes de
caça.
Article 39
Quan, com a conseqüència d'una pràctica de risc o per negligència, es produeixin
desperfectes en el material del Club, l'arquer responsable d'aquesta pràctica o
negligència haurà d'abonar la reparació o reposició del material malmès. En el cas
de socis menors o convidats de socis, seran els pares o acompanyants els
responsables de qualsevol trencament o deteriorament en les instal·lacions.
Article 40
L'abonament de la reparació o reposició no eximeix la possible incoació d'un
expedient disciplinari .
Article 41
Està absolutament prohibit fumar a la sala i a qualsevol de les seves dependències,
ja que és un recinte esportiu.
Article 42
Tots els socis hauran de complir aquestes normes. L’incompliment reiterat
d'aquestes normes comportarà possibles accions disciplinàries per part de la Junta
Directiva.
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CAPÍTOL VI. DE LA DISSOLUCIÓ
Article 43
En cas de dissolució de l'entitat s'atendrà el que s'ha descrit en els Estatuts
CAPÍTOL VIII. DE LA REFORMA DELS ESTATUTS I DEL REGLAMENT DE RÈGIM
INTERN
Article 44.
La modificació d'estatuts o del present Reglament es podrà fer a iniciativa de la
Junta Directiva o de 1/3 dels socis.
Article 45.
En qualsevol cas perquè la modificació es porti a efecte serà necessari el vot
favorable de 2/3 dels socis presents en l'Assemblea General Extraordinària
convocada a l'efecte.
Article 46.
La Junta Directiva procedirà a establir un període d'esmenes al text, les quals
hauran de ser enviades a la Secretaria amb una antelació de 10 dies i difoses a tots
els socis.
Article 47.
En cas de reforma d'estatuts, les modificacions hauran de ser enviades de forma
immediata al Registre d'Associacions perquè es procedeixi al canvi oportú.
Article 48.
Un cop reformats els estatuts o el present reglament la Junta Directiva ha de
facilitar als socis els textos reformats.
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ANNEX 1. QUOTES DELS SOCIS
Concepte

Periodicitat de pagament

Quota

Quota de camp aire lliure

Semestral

120 €/any

Quota de camp aire lliure i sala

Semestral

180 €/any

Quota infantil (fins a 13 anys)

Semestral

60 €/any

Quota reduïda de camp aire lliure
(només permet la utilització de les
instal·lacions els mesos de juny a
setembre)

Únic

60 €/any

Practicant esporàdic federat

Únic

15 € /dia

Quota d’ingrés

Únic

150 €
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