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Capítol I. Disposicions Generals 

Article I. Objectius 
El present Reglament de Règim Intern té per objectiu regular l’organització 
y funcionament del Club de Rem Tortosa, dintre del marc construït per la 
legislació esportiva vigent i amb subjecció plena a l’establert en el seu 
ideari. 
Per això, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada del 
Club, només té com a finalitat contribuir a l’adequada formació de la 
personalitat y els valors humans de tots i cadascun dels integrants, a través 
de l’esport que ha escollit. 
Per dur a terme el pla, el club ha creat una estructura organitzada 
composada per, Junta Directiva, Coordinador Esportiu i Entrenadors que, 
basant-se amb l’objectiu exposat i recolzant-se en una sèrie de 
procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les següents responsabilitats 
bàsiques. 
 

1. La formació tant tècnica i tàctica, com del caràcter esportiu, de tots 
els components dels equips al seu càrrec. 

2. La gestió, seguiment i control dels equips i remers, en totes les 
categories i edats. 

3. La representació del Club davant la Federació Corresponent. 
 

Article II. Àmbit d’Aplicació  
 
El present Reglament serà d’aplicació en els següents àmbits. 

1. Personal 

1.1. Els esportistes inscrits al Club des de la formalització de la seva 

inscripció fins a la seva baixa; així com pares, mares y tutors dels 

mateixos. 

1.2. A tot el personal tècnic y auxiliar del Club y totes aquelles persones 
o entitats (col·laboradores, patrocinadors) que per qualsevol motiu y 
temporalment formin part del Club. 
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2. Especial: 
2.1. Les instal·lacions esportives pròpies del Club. 
2.2. Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai a la que es 

desplacin els components del club en la seva totalitat o en part, ja 
sigui de forma esporàdica o habitual per realitzar les activitats 
esportives. 

 

L’incompliment per part de les persones enumerades anteriorment de 
qualsevol de les obligacions recollides en el present Reglament, facultarà al 
club per imposar a la persona  directament responsable, les pertinences 
sancions, podent inclòs, i en casos de reiteració o extrema gravetat, 
expulsar-lo del club. 
 

Capítol II. Composició, Estructura i Principis d’Actuació 

Article III. Normes d’utilització de les instal·lacions. 
 
Tot soci/a, treballador/a, usuari/a han de complir en tot moment les normes d’utilització 
de les instal·lació que estan al annex 2. 

Article IV. Junta Directiva. 
 

1. La Junta Directiva vetllarà per a que les activitats del Club es 
desenvolupin d’acords amb el projecte (ideari) del mateix, per tal de 
fer possible l’efectiva realització dels fins previstos. 

2. La Junta Directiva s’assegurarà de l’exercici dels drets reconeguts al 
coordinador esportiu, entrenadors i  remers. 
 

Article V. El Coordinador esportiu. 
 
Té com objectiu fonamental la gestió, seguiment i control dels equips i 
remers, en totes les categories i edats, vigilant el compliment adequat de la 
formació integral de tots i cada un dels remers del club. Estarà sempre en 
disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació 
dels entrenadors. 
 

1. És triat, o destituït, per acord de la Junta Directiva del Club y 
nombrat o cessat pel president. 
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2. Està obligat a complir les recomanacions i obligacions que li són 
assignades en el present reglament, així com les que li siguin 
encomanades per la Junta Directiva del Club en l’àmbit de la seva 
competència. 

3. Té l’obligació de guardar les formes i el respecte exigit a qualsevol 
altre component del club en qualsevol situació. 

4. Vetllarà pel respecte i compliment de les normes y reglament de les 
competicions en les que estiguin inscrits els equips al seu càrrec 

5. Té la facultat de poder passar els remers d’un equip a un altre, per 
motius tècnics, i/o esportius, incloent d’una categoria a una altra; a 
més de poder cessar del càrrec qualsevol entrenador que no 
compleixi amb les seves responsabilitats. 

6. Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada 
amb el club, dins de l’àmbit de la seva competència. 

Article VI. Entrenadors. 
 
La designació dels entrenadors serà proposada pel Coordinador Esportiu a 
la Junta Directiva. 
 

1. Estan obligats a complir les recomanacions i obligacions que li 
siguin assignades en el present reglament, així com les que li siguin 
encarregades pel Coordinador Esportiu del Club, en el nivell de la 
seva competència. 

2. Tenen l’obligació de guardar les formes i respecte exigits a qualsevol 
altre component del Club en qualsevol situació; i mantenir l’aspecte 
tècnic- esportiu una conducta digna i respectuosa amb l’ideari del 
Club en el desenvolupament de la seva funció, així com en la relació 
amb els diferents estaments i membres del Club, especialment amb 
els remers; mantenint amb exactitud i puntualitat les feines 
corresponents. 

3. Vetllaran pel respecte i compliment de les normes i el reglament de 
les competicions en les que estiguin inscrits remers del Club. 

4. Participaran, a excepció de causa justificada, en totes les activitats 
programades així com en aquelles a les que sigui convocat, portant 
sempre l’equipació adequada. 

5. Atendre les consultes dels remers, estimular l’esforç i afavorir la 
convivència i el desenvolupament de tots els valors esmentats en 
l’ideari del Club. Atendre les consultes dels pares dels remers per tal 
de compartir la tasca educadora en l’àmbit de la seva competència. 
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6. Mantenir l’espai esportiu net i ordenat durant la seva presència, 
col·locar i guardar els elements necessaris pel desenvolupament dels 
entrenaments i competicions. 

7. Hauran de presentar-se a les regates amb l’equipació que li sigui 
facilitada pel Club, tenir cura en tot moment de seu aspecte personal 
i la imatge del Club. 

8. Podran exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada 
amb el Club, dins de l’àmbit de la seva competència. 
 

Els entrenadors ostentaran els següents drets: 
 

1. A ser informats per qui correspongui dels temes que pertanyen al 
Club en general i a la seva persona. 

2. A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d’estaments e 
integrants del Club. 

3. A utilitzar els medis material e instal·lacions del Club per complir els 
seus fins tenint en compte les normes que en regulen l’ús. 

4. A presentar peticions, suggeriments i queixes d’ordre esportiu, 
davant dels òrgans del Club. 

 

Article VII: Remers i socis actius. 
 
Els esportistes tindran les següents obligacions: 
 

1. Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçar-se i obligar-
se a aprendre i millorar en tots els aspectes. 

2. El soci haurà d’estar completament equipat i preparat per poder 
començament l’entrenament a l’hora establerta. 

3. Assistir de manera obligada a les regates seleccionades amb 
antelació, confirmant prèviament l’assistència a l’entrenador, amb 
l’equipació del Club, tenir cura en tot moment del seu aspecte 
personal i la imatge del Club. 

4. Justificar les absències als entrenaments i regates en aquells casos en 
els que no puguin assistir, comunicant-li a l’entrenador amb 
antelació ( un mínim de dos dies abans del entrenament i una 
setmana abans de la regata), a excepció de causes de força major. 

5. Tenir cura del material esportiu del Club i les seves instal·lacions 
fent un us adequat i correcte. 
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6. Comportar-se correctament i amb respecte durant els entrenaments, 
les regates, amb altres companys/es, socis/es, entrenadors/es, àrbitres 
i qualsevol persona relacionada amb el Club. 

7. Comprometres al desenvolupament de l’activitat esportiva durant 
tota la temporada, sense perjudicar els interessos esportius del Club. 

8. Complir amb respecte les normes i reglament de les competicions en 
les que estiguin inscrits. 

9. Tots els membres del club estan obligats a respectar els drets dels 
socis que s’estableixin en el present reglament. 

 
Els drets dels remers i socis són els següents: 
 

1. El soci/a té dret a rebre una formació que garanteixi el seu 
desenvolupament personal. 

2. Tots els socis/es tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés a 
diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les 
derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per l’esport. 

3. Tots els socis/es tenen dret a que es respecti la seva integritat física, 
moral y la seva dignitat personal, no podent ser objectiu de 
vexacions físiques o morals. 

 

Article VIII: Pares i Mares 
 
L’alta de soci/a del fill o filla al club suposa el coneixement i la acceptació 
per part dels pares de l’ideari i normativa, així com procurar que els seus 
fills els respectin. Els drets i obligacions dels pares recollits en el present 
reglament, es referiran, en el cas d’absència d’aquests, al tutor o 
representant legal del soci. 
 
Obligacions dels pares i mares: 
 

1. Al principi de cada temporada, facilitaran els documents 
identificatius, administratius i autoritzacions pertinents que el club 
sol·liciti. Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada 
pel club estigui vigent i també entregar-la en els terminis 
corresponents. 

2. Tenen l’obligació de guardar les mateixes formes i respecte exigit a 
qualsevol altre component del Club en qualsevol situació. 

3. Durant el desenvolupament dels entrenaments o regates, incloent els 
descansos, s’abstindran en tot moment d’aconsellar o recomanar, tant 
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als remers com als entrenadors, accions que siguin competència 
exclusiva de l’entrenador. 

4. Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits pel 
club de la manera que s’estableix i dins dels terminis. La devolució 
del qualsevol d’aquest pagaments suposa la retirada de la fitxa, per 
part de la junta directiva, fins el pagament amb els càrrecs 
corresponents (interessos). 

 
 
Drets dels pares i mares: 
 

1. Tots els pares i mares tenen dret a que es respecti la seva integritat 
física, moral i dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions 
físiques o morals. 

2. Els pares i mares tenen dret a participar en el funcionament del Club, 
a través de les designacions del Coordinador esportiu i la Junta 
Directiva. 
 

Capítol III. Infraccions. 
  
La present normativa serà aplicada en tots els socis/es del Club. La Junta 
Directiva, el Coordinador esportiu i els entrenadors, posaran especial 
atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquesta 
normativa, mitjançant el contacte i col·laboració constant. 
Sense prejudicis d’accions posteriors, els entrenadors podran adoptar 
mesures que considerin oportunes per mantenir l’ordre dintre de l’equip, 
comunicant-li a posteriori al Coordinador. 

Article IX. Faltes Lleus. 
 
Són faltes lleus: 
 

1. Faltes injustificades d’assistència als entrenaments i regates. 
2. Actitud passiva en entrenaments i competicions. 
3. Falta de respecte a companys/es, rivals, entrenadors, àrbitres i 

personal del Club o a les instal·lacions en les que es realitzin les 
activitats esportives, pròpies i alienes. 

4. Actes d’indisciplina, injúria o ofensa lleus. 
5. Qualsevol acte injustificat que alteri el normal desenvolupament de 

les activats del Club. 
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Article X. Faltes Greus. 
 

1. Faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i regates. 
2. Faltes de respecte a companys, rivals, entrenadors, àrbitres i personal 

de Club o a les instal·lacions en les que es realitzin les activitats 
esportives, pròpies o alienes; que es produeixin amb reiteració. 

3. Actes d’indisciplina, injúria o ofenses greus als membres del Club. 
4. L’agressió física a companys/es, rivals, entrenadors, àrbitres i 

personal del Club o de les instal·lacions en les que es realitzin les 
activitats esportives, pròpies o alienes. 

5. Qualsevol acte injustificat que alteri greument el desenvolupament a 
les activitats del Club. 

6. Robar a companys/es, rivals, entrenadors, àrbitres i personal del Club 
o de les instal·lacions en les que es realitzin les activitats esportives, 
pròpies o alienes. 

7. Cometre de manera reiterada i sistemàtica faltes lleus en una mateixa 
temporada esportiva. 

 

Capítol IV. Sancions. 
 

Article XI. Procediment de sancions. 
 
El Coordinador, per delegació de la Junta Directiva, serà l’encarregat 
d’establir les sancions per les faltes classificades com lleus, donant compta 
d’això al President del Club i a la vegada a la Junta Directiva, reunint-se 
per ratificar el cas acordat pel Coordinador. 
 
La Junta Directiva li correspondrà la resolució dels expedients que puguin 
ser considerats com faltes greus.  
 

1. La instrucció de l’expedient situarà d’acordar-se en el menor temps 
possible i en tot cas no superar els 10 dies laborables, des de que es 
tingui coneixement de la falta. 

2. Posteriorment, es convocarà al soci i, si es menor d’edat, als seus 
pares, comunicant-los-hi les faltes que se li imputen i la proposta de 
sanció. 
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3. En el moment de decidir la resolució de l’expedient disciplinari, i als 
efectes de graduar l’aplicació de les sancions que procedeixen, es 
tindrà en compte les circumstàncies personals, familiars i socials del 
soci. 

4. La Junta Directiva podrà decidir l’arxiu o l’acomiadament de 
l’expedient sancionador quan les circumstàncies ho permetin . 
 

Article XII. Sancions. 
 
Per dur a terme les faltes anomenades s’imposaran les següents sancions: 
 
Faltes lleus: 
 

1. Amonestació privada 
2. Amonestació escrita i que serà comunicada als pares 
3. Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior a 8 dies. 
 

Faltes Greus: 
 
1. Pèrdua del dret a la pràctica esportiva per un període entre 30 dies i 

una temporada. La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del 
soci prèvia petició i comprovació d’un canvi positiu d’actitud. 

2. La Junta Directiva podrà acordar l’expulsió  definitiva del soci/a.   
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Annex 1 
 

Full d’incidència: 
 
Responsable activitat en el moment de la incidència: 
 
 
Explicació de la incidència: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Decisió de la Junta Directiva: 
 
 
 
 
 
 
Signatura dels pare/ mare/ tutor/a legal conforme se l’hi informa de la 
sanció aplicada per la Junta Directiva segons el Reglament de Règim 
Intern: 
 
 
 
 
Data:  
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Annex 2 
 

 Normes d’utilització de les instal·lacions: 
 
Per a que tots els soci/es del nostre Club puguin gaudir correctament de les 
instal·lacions, cal: 
 

• Tenir en tot moment una actitud correcta i respectuosa cap als 
companys/es i personal del Club. 

• S’han de seguir les recomanacions i indicacions dels responsables 
del les activitats. 

• Ajudar a mantenir netes les instal·lacions no llençant ni papers ni 
ampolles ni cap tipus de deixalla, ni dins ni fora de les 
instal·lacions,és obligatori utilitzar les papereres. 

• Tenir cura de tot el material utilitzat a les activitats que realitzen a 
l’interior i a l’exterior. 

• Tothom es responsable de deixar el material al lloc que pertoca, en 
finalitzar l’activitat tant del gimnàs ( peses, manuelles, barres...) com 
el de l’exterior ( bots, rems, cavallets, draps ...). 

• Al gimnàs s’aconsella l’ús de tovallola per higiene i conservació del 
material. 

• Mantenir les mesures d’higiene corporal adequades i utilitzar roba i 
calçat adequat a l’activitat. 

• Es obligatori l’ús de xancletes a la dutxa, es recomanable eixugar-se 
a la zona de dutxes per evitar mullar el terra de la zona de vestuaris. 

• No deixar objectes personals un cop acabada l’activitat, ja que cada 
setmana es farà neteja i estaran a disposició de l’usuari durant un 
mes desprès s’acabaran llençant. 

• No es recolliran no es guardaran sabons, cremes, o roba interior, es 
llançaran directament, al final de l’activitat els usuaris ho han de 
deixar tot net. 

• Esta prohibit menjar als vestuaris, s’ha d’utilitzar la sala 
corresponent. 

• Es recomana no deixar objectes de valor dins dels vestuaris, ja que el 
Club no es responsabilitza de la seva pèrdua, furt, o deteriorament 
dels mateixos. 

• Tenir cura de tancar llums i portes, per fer un estalvi energètic. 
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• En cas de detectar desperfectes o mancances avisar al responsable 
del Club en aquell moment. 

 
• Els actes de vandalisme i mal comportament poden donar lloc a 

sancions. 
 


