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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CLUB DE TIR OLÍMPIC 
CAMBRILS 

 
 
 

TÍTOL I 
ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
ARTICLE 1.- La seva aplicació és obligatòria en totes aquelles activitats 
efectuades pel CLUB DE TIR OLÍMPIC DE CAMBRILS, estant subjectes al seu 
compliment totes les persones relacionades amb les mateixes, ja 
permanentment pels socis, temporalment pels visitants, i fins i tot, 
circumstancialment, pels espectadors, en definitiva, seran d’aplicació a 
qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions del Club. 
 
ARTICLE 2.- Correspon a la Junta Directiva i a les persones en qui es delegui, 
el complir i fer complir els Estatuts, els acords d’Assemblea, el present 
Reglament de Règim Interior i altres acords legalment adoptats. 
 
 

TÍTOL II 
DELS SOCIS 

 
ARTICLE 3.- El número de socis del CLUB DE TIR OLÍMPIC DE CAMBRILS 
és il·limitat, tot i això la Junta Directiva podrà regular l’entrada de nous socis 
d’acord amb la capacitat de les instal·lacions i serveis del Club, així com per la 
valoració d’altres elements que es considerin convenients. 
 
ARTICLE 4.- Són socis de l’entitat les persones físiques que, havent sol·licitat 
l’admissió mitjançant el procediment reglamentari establert a l’efecte, han estat 
acceptades per la Junta Directiva. Els socis podran ser de les classes 
següents: Honor, Numeraris i Aspirants.  
 
ARTICLE 5.- Seran socis d’honor aquelles persones a qui l’Assemblea General 
confereixi aquesta destinació i tindran un lloc de preferència en les actes 
oficials de l’entitat. Estaran exempts el pagament de les quotes. 
 
ARTICLE 6- Seran socis numeraris totes les persones majors de 18 anys que 
satisfacin la quota social i les derrames establertes. En motiu de circumstàncies 
especials la Junta Directiva podrà acordar derrames de promoció de quantia 
reduïda. 
 
ARTICLE 7.- Els socis numeraris es classificaran en sèniors, veterans o 
jubilats. Seran considerats sèniors els socis numeraris menors de 55 anys. 
Seran considerats veterans els socis numeraris menors de 65 anys. Seran 
considerats jubilats els socis numeraris majors de 65 anys. 
 
ARTICLE 8.- Seran socis aspirants, també anomenats júniors, els socis menors 
de 18 anys, que satisfacin la quota que fixi la Junta Directiva. Passaran a ser 
socis numeraris en complir els 18 anys.  



 
ARTICLE 9.- Per a ser admès com a soci, l’interessat haurà de sol·licitar-ho per 
escrit dirigit a la Junta Directiva de L’Entitat. La sol·licitud d’admissió estarà 
degudament signada per l’interessat, i en el cas de ser menor d’edat, també 
haurà de ser signada per almenys un dels seus progenitors o tutor legal, 
autoritzant de forma expressa la sol·licitud d’ingrés. La sol·licitud haurà d’estar 
avalada per dos socis numeraris amb una antiguitat mínima d’un any en 
l’Entitat. 
 
ARTICLE 10.-  S’acompanyarà a la sol·licitud d’admissió: 
 

 Una fotografia mida carnet. 
 Fotocòpia del DNI o document substitutori.  

 
ARTICLE 11.- Pel fet de subscriure la sol·licitud d’admissió, el candidat a soci 
accepta els Estatuts del Club, així com el present Reglament de Règim Intern, i 
els acords dels òrgans de govern i representació, així com les obligacions que 
es puguin derivar pels socis dels actes o contractes subscrits per aquells.   
 
ARTICLE 12.- La sol·licitud d’admissió de l’interessat, firmada pel Secretari, 
serà exposada en la vitrina d’anuncis de l’Entitat, durant  un període de quinze 
dies naturals, període en el qual, qualsevol soci podrà formular per escrit a la 
Junta Directiva les observacions que cregui oportunes per a l’admissió  o no del 
sol·licitant.  Passat aquest temps, la Junta Directiva resoldrà sobre la sol·licitud 
d’admissió en la primera reunió que celebri, requerint per a l’aprovació, els vots 
favorables, com a mínim, de dos terceres parts dels membres presents en la 
Junta Directiva. 
 
ARTICLE 13.- El candidat a soci, en el moment de ser admès com a membre 
de l’Entitat per aprovació de la Junta Directiva, haurà de satisfer la derrama 
vigent i la corresponent quota social, no sent considerat com a soci de l’Entitat 
fins que aboni els pagaments establerts. 
 
ARTICLE 14.- La condició de soci es perd: 
 

1.- Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta 
Directiva. 

 
 2.- Per acord de la Junta Directiva basat en faltes de caràcter molt greu, 
amb audiència prèvia a l’interessat, mitjançant expedient disciplinari. 
 
 3.- Per impagament de les quotes ordinàries, extraordinàries i derrames 
aprovades en els pressupostos i pels òrgans de representació i govern, 
conforme a la seva classe de Soci, en els termes establerts en l’art. 18.2 del 
present reglament. 
 
ARTICLE 15.- En cap cas es tindrà dret a la devolució de les quotes ni de les 
quantitats abonades com lloguers, amortització de les instal·lacions, derrames, 
etc. 
 



ARTICLE 16.- Els drets dels socis d’honor, numeraris i aspirants són: 
  

a) Lliure accés a tots els espais on el Club organitza o celebri actes, 
competicions o festivals, siguin instal·lacions pròpies o no, excepte quan per 
causes d’importància es decideixi mitjançant la junta Directiva, establir una 
quota o una entrada per a casos determinats. 
 
 b) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals del 
Club atenent-se a les normes, reglament i disciplines establertes per a elles. 
 
ARTICLE 17.- Els socis numeraris tindran dret a: 
 

1.- Participar en veu i vot en l’Assemblea General. 
  

2.- Ser electors i elegibles pels òrgans de representació i Govern del 
Club. 
 
ARTICLE 18.- Els deures dels socis són: 
 

1.- Complir els Estatuts de l’Entitat, els Reglaments Interns i els acords 
dels òrgans de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les 
seves competències.  
 

2.- Abonar puntualment de les quotes ordinàries, extraordinàries i 
derrames aprovades en els pressupostos i pels òrgans de representació i 
govern, conforme a la seva classe de Soci. El retràs injustificat en el pagament 
dels seus rebuts, posats al cobrament, determinarà de forma automàtica la 
baixa del soci, si aquest retràs és superior a dos mesos, contats des de la data 
de la seva emissió. 
  

Si el soci donat de baixa per aquest motiu decideix sol·licitar el seu 
reingrés a l’Entitat quan encara no hagi transcorregut un any, en el cas de ser 
readmès, haurà d’abonar totes les quotes i derrames pendents des de la data 
que va causar la baixa. El reingrés, si és pertinent, serà aprovat per la Junta 
Directiva, mitjançant el procediment previst en l’art. 9 i següents del present 
Reglament. 

 
 3.- Contribuir en el compliment de les activitats de l’entitat, tant 
esportives, com de participació en els Òrgans directius, consultius o de govern, 
quan escaigui. 
 
 4.- Comportar-se en tot moment amb la correcció que l’esport i la bona 
convivència exigeixen, respectant especialment les normes de seguretat en l’ús 
de les armes, evitant la seva exhibició i manipulació fora dels llocs establerts. 
 
 5.- Fer un ús correcte de les instal·lacions del Club evitant actes que les 
deteriorin, responsabilitzant-se davant d’ella dels danys ocasionats pel mal ús 
de les mateixes, bé pel propi soci, o bé pels seus acompanyants, familiars o 
visitants per ell recomanats. 
 



 6.- Facilitar el domicili pel lliurament de les comunicacions de l’Entitat i 
notificar els canvis d’aquesta adreça. 
 
 

TÍTOL III 
ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I D’ADMINISTRACIÓ 

 
ARTICLE 19.- Els òrgans de representació, govern i administració són: 
   

L’ASSAMBLEA GENERAL 
  LA JUNTA DIRECTIVA 
   
ARTICLE 20.- L’Assemblea General és l’òrgan superior del Club, i els seus 
acords són vinculats per a tots els socis i per a la Junta Directiva. Els acords 
s’adoptaran mitjançant sufragi lliure, directe i igual entre tots els socis presents 
a l’Assemblea General degudament convocada, si de forma expressa no està 
previst un altre tipus d’adopció dels acords. 
 
ARTICLE 21.- La Junta Directiva és òrgan de govern de l’entitat que té la funció 
de promoure, dirigir i executar les activitats esportives de l’entitat i també 
gestionar-ne el funcionament d’acord amb l’objecte social i els Acords de 
l’Assemblea General. 
 
ARTICLE 22.- Totes les activitats esportives vinculades al Club de Tir Olímpic 
de Cambrils, hauran de ser autoritzades per la Junta Directiva, ja estiguin 
incloses en el calendari anual, ja siguin simples entrenaments col·lectius.  
 
 

TÍTOL IV 
NORMES ELECTORALS 

 
ARTICLE 23.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva, es realitzarà 
mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret entre els socis que formen part de 
l’entitat amb dret a vot.  
 
ARTICLE 24.- Podran ser electors i elegibles els socis numeraris que reuneixin 
les següents condicions: 
 
 1.-  Ser major d’edat. 
 2.- No tenir suspesa la condició de soci en el moment e la convocatòria o 
en el temps de presentació de la candidatura. 
 
ARTICLE 25.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva que es renovin, es 
portarà a terme entre aquelles candidatures degudament presentades. 
  
ARTICLE 26.- La Junta Directiva o la Comissió Gestora quan procedeixi 
d’acord amb l’art. 53 del present reglament, convocarà les eleccions, procedint 
a publicar l’anunci en un diari o revista d’àmplia difusió a la localitat del domicili 
de l’Entitat, o per tramesa directa als socis, en tot cas l’anunci s’ha de publicar 



al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, s’ha de comunicar a la Federació 
Catalana de l’activitat principal del Club.  
 
ARTICLE 27.- Entre el dia de la convocatòria de les eleccions i el dia de la 
realització ha de transcórrer un mínim de 30 dies hàbils i un màxim de 60. 
 
ARTICLE 28.- La convocatòria d’eleccions pot fer-se coincidir amb la realització 
d’una assemblea general i incloure-s’hi o bé realitzar-se independentment. Si 
l’acte de les votacions es realitza en el decurs d’uns assemblea general, la 
convocatòria de l’assemblea i de les eleccions s’ha d’anunciar conjuntament. 
 
ARTICLE 29.- La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat 
ha de fer-se dintre dels darrers sis mesos de vigència i sempre amb l’antelació 
necessària perquè l’elecció es faci abans que es clogui el mandat. 
 
ARTICLE 30.- La convocatòria que anunciï les eleccions ha de informar com a 
mínim del següent: nombre de llocs que cal proveir, càrrecs que cal proveir, 
condicions per a ser elector i candidat, dia i lloc del sorteig públic per a la 
designació dels components de la Junta Electoral, terminis d’exposicions del 
cens electoral i reclamacions, termini per a la presentació de candidatures, dia i 
lloc de les eleccions i temps d’obertura del col·legi electoral per exercir el dret 
de vot, i forma d’acreditació dels electors. 
 
ARTICLE 31.- La Junta Electoral estarà composta per tres membres titulars i 
tres suplents, designats directament per la Junta Directiva entre tots els socis 
de l’Entitat que compleixin els requisits establerts en l’art. 24 del present 
Reglament. En cas de la impossibilitat de ser designada de forma directa, es 
procedirà a fer-ho per sorteig públic i davant notari que en doni fe, entre tots els 
socis de l’Entitat que compleixin els requisits de l’art. 24 del present Reglament. 
El càrrec de membre de la Junta Electoral és obligatori,  i incompatible amb la 
condició de candidat. 
 
ARTICLE 32.- Els components de la Junta Electoral dins els dos dies següents 
a la seva designació o elecció, han de prendre possessió del seu càrrec i l’han 
de constituir formalment. Actuarà com a secretari de la Junta Electoral, el 
secretari del Club, el qual tindrà veu però no vot, i haurà estendre acta de totes 
les reunions i els acords que prengui la junta electoral, amb el vist-i-plau del 
president.  
 
ARTICLE 33.- La Junta Electoral estarà constituïda formalment i elegit el seu 
president, entre les seus membres, en el moment que es convoquin les 
eleccions. 
 
ARTICLE 34.-Correspon a la Junta Electoral:  
 

1.- Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis respecte 
el cens o les llistes electorals. 

2.- Admissió o refús de les candidatures i la seva proclamació. 
3.- Decidir sobre qualsevol incident que sorgeixi en el curs del procés 

electoral. 



4.- Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o 
candidats en qualsevol fase del procés electoral. 

5.- Presidir i controlar l’acte de les votacions, prenent totes les mesures 
necessàries per al bon funcionament de les votacions. 

6.- Autoritzar els interventors que nomenin els candidats i lliurar les 
acreditacions a totes les persones que participin en les eleccions. 

7. Controlar la identificació dels electors i la comprovació de la seva 
condició. 

8.- Controlar l’emissió de vot i el dipòsit de les paperetes a les urnes. 
9.- Fer l’escrutini i el recompte dels resultats finals. 
10.- Resoldre amb immediatesa tots els incidents que sorgeixin en l’acte 

de la votació. 
11.- Estendre acta de la votació, amb especificació del nombre de vots 

vàlids i vots nuls, els resultats de les votacions, la descripció de qualsevol 
incidència, els acords presos per la Junta Electoral durant la sessió de votació i 
les manifestacions que vulguin fer els candidats o els seus interventors. 

12.- Publicar i comunicar els resultats. 
 
ARTICLE 35.- Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un 
termini màxim de 3 dies, després que s’hagi produït el fet objecte d’impugnació. 
La resolució de la Junta, que serà executiva, s’ha de dictar dins els 3 dies 
següents. 
Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs davant el 
comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Tir Olímpic en el termini de 3 
dies següents a la data de publicació o notificació de l’acord impugnat. 
 
ARTICLE 36.- El dia següent a la constitució de la Junta Electoral s’exposarà al 
taulell d’anuncis de l’Entitat, durant un termini no inferior a 5 dies naturals ni 
superior a 10 les llistes del cens electoral. 
Les llistes del cens electoral, s’elaboraran per la Junta Directiva de l’Entitat, per 
ordre alfabètic, incloent la relació de tots els socis electors/elegibles, el seu 
nom i cognoms, el número de soci i la seva antiguitat. 
 
ARTICLE 37.- Les reclamacions per les omissions, rectificacions o inclusions 
indegudes de socis al cens es realitzaran per escrit adreçat a la Junta Electoral 
dins el període d’exposició de les llistes, la qual haurà de resoldre en un termini 
màxim de 3 dies naturals.   
 
ARTICLE 38.-  Dins els 3 dies naturals següents a la finalització del termini 
d’exposició del cens electoral, la Junta Electoral aprovarà la llista definitiva dels 
socis electors/elegibles.  
 
ARTICLE 39.-  A partir del dia següent en que la Junta Electoral hagi aprovat la 
llista definitiva dels socis electors/elegibles, durant un període no inferior a 7 
dies ni superior a 15, es podran presentar les candidatures tancades i per escrit 
a membres de la Junta Directiva, adreçades a la Junta Electoral. 
 
ARTICLE 40.- Les candidatures hauran d’incloure el nom dels socis candidats, 
encapçalades pel candidat a President, si aquest càrrec figura en l’elecció i 
hauran d’anar signades pels candidats com a prova de la seva acceptació, 



acompanyades d’una fotocòpia del seu DNI. Cap persona podrà formar part de 
més d’una candidatura, en cas contrari s’anul·larà la inscripció del candidat en 
totes elles, atorgant un termini de 3 dies per tal de que es procedeixi a indicar el 
candidat que ocuparà el lloc vacant. Les candidatures han d’incloure un nombre 
de candidats igual a la totalitat dels llocs elegibles. 
 
ARTICLE 41 .- Si un soci membre de la Junta Directiva del Club o de la 
Gestora es vol presentar com a candidat a les eleccions, ha de presentar la 
dimissió i cessar en el càrrec abans que s’iniciï el termini de presentació de 
candidatures.  
 
ARTICLE 42.- Dins els tres dies següents a la finalització del termini per 
presentar candidatures, la Junta Electoral procedirà a proclamar les 
candidatures que poden participar a les eleccions i refusar les que no tinguin 
els requisits necessaris, trametent, dins el dos dies següents, una certificació 
de l’Acta de proclamació, a la Junta Directiva o Comissió Gestora. 
 
ARTICLE 43.- La realització de les eleccions haurà de fixar-se per una data 
que no sigui abans dels 7 dies següents a la proclamació de candidatures i que 
no ultrapassi el màxim de 60 dies des de la convocatòria de les eleccions. 
 
ARTICLE 44.- Si es presenta o fos vàlida només una única candidatura, la 
Junta Electoral procedirà directament a la proclamació dels seus components 
com a elegits per a la Junta Directiva. 
 
ARTICLE 45.- Si no es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les 
presentades, la Junta Electoral ho ha de comunicar a la Junta Directiva o a la 
Comissió Gestora, òrgan que ha de convocar noves eleccions en un termini 
màxim de tres mesos. 
 
ARTICLE 46.- Finalitzat el temps previst per les votacions, que no serà inferior 
a tres hores, la Junta Electoral procedirà a l’escrutini dels vots, aixecant Acta en 
la que consti el resultat obtingut i els noms de la candidatura més votada, 
proclamant immediatament aquesta com la candidatura elegida. 
En cas d’empat, entre les candidatures que hagin obtingut major número de 
vots, es farà una segona votació entre els empatats, set dies després, en el 
mateix lloc, hora i condicions, sense necessitat de convocatòria prèvia. La 
Junta Electoral resoldrà qualsevol reclamació que es presenti i donarà les 
oportunes raons sense perjudici dels recursos que es puguin interposar. 
 
ARTICLE 47.- L’Acta de proclamació de la candidatura guanyadora s’ha de 
comunicar mitjançant certificació dins els 3 dies següents, a la Junta Directiva o 
qui la substitueixi i al Registre d’entitats esportives de la Direcció General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya i a les federacions esportives catalanes 
a què estigui afiliada l’entitat. 
 
ARTICLE 48.- Els candidats escollits han de prendre possessió del seu càrrec 
5 dies després a la seva proclamació. 
 

 



TÍTOL V 
DE LA COMISSIÓ GESTORA 

 
ARTICLE 49.- La Comissió Gestora té com a finalitat principal convocar 
eleccions per proveir els càrrecs de la Junta Directiva, la qual cosa s’ha de 
realitzar en el termini màxim de tres mesos des que hagin pres possessió dels 
càrrecs. 
 
ARTICLE 50.- La Comissió Gestora ha d’exercir totes les facultats de govern, 
administració i representació que correspon a la Junta Directiva, si bé limitarà 
les funcions i decisions necessàries al manteniment de les activitats normals 
del Club i la protecció dels seus interessos. 
 
ARTICLE 51.- La seva composició serà del 50% del nombre de membres que 
conformi la Junta Directiva, i recaurà sobre els socis que tinguin la condició 
d’elegibles.  
 
ARTICLE 52.- La designació dels membres de la Comissió Gestora es 
realitzarà per la Federació Catalana de Tir Olímpic.  
 
ARTICLE 53.- Es constituirà una Comissió Gestora quan: 
 

1. En la convocatòria de les eleccions als càrrecs de la Junta Directiva no 
es presenta cap candidatura o no és vàlida cap de les presentades. 
Supòsit en el qual, la Comissió Gestora haurà de convocar noves 
eleccions en un termini màxim de tres mesos. 

 
2. En el cas de que es produeixi de forma generalitzada la dimissió, 

renúncia o el cessament dels components de la Junta Directiva, sempre i 
quan es doni un dels següents supòsits:  

 
a.- Les vacants afectin més del 50% dels components de la Junta 

Directiva incloent-hi la del president.  
 
b.- Les vacants afectin més del 75% dels membres directius però no 

al president. 
 
c.- En qualsevol cas sempre que la Junta Directiva resti constituïda 

per menys de cinc persones. 
 

S’exceptua de l’anterior regulació els supòsits en els quals la dimissió es 
produeixi per la decisió dels cessats de presentar-se com a candidats a un 
procés electoral convocat en el si de l’entitat. En aquest supòsit, si un cop 
iniciat l’esmentat procés de sufragi resten a la Junta Directiva un mínim d’un 
terç dels seus components, la Junta es mantindrà amb aquests membres i amb 
plena capacitat durant el període de transició del desenvolupament electoral, 
sense que s’hagin de proveir les vacants ni nomenar la comissió gestora. En 
cas contrari, els membres que no hagin dimitit, juntament amb els components 
titulars de la Junta Electoral escollida per aquell procés, es constituiran en 
Junta Provisional mentre duri el procediment de sufragi. 



TÍTOL VI 
ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 

 
ARTICLE 54.- Tot soci tindrà dret a l’accés a les instal·lacions del Club de Tir 
Olímpic de Cambrils prèvia identificació. Si li és demanat, haurà de registrar-se 
en el llibre de control que s’habiliti a tal efecte. La Junta Directiva podrà 
determinar si per raons de seguretat hauran de considerar àrees restringides 
zones d’accés més controlades. En qualsevol moment i lloc estarà el soci 
obligat a identificar-se a petició de qualsevol membre de la Junta o persona del 
Club. 
 
ARTICLE 55.- La Junta Directiva podrà establir acords individuals o col·lectius 
amb federacions, associacions o altres organismes de forma que contemplin la 
utilització regular o esporàdica de les nostres pròpies instal·lacions, mitjançant 
contractes de correspondència o altres sistemes. De tot això la Junta Directiva 
haurà de donar compte a l’Assemblea General.   
 
ARTICLE 56.- Podran ser admesos en les instal·lacions amb la designació 
d’invitats, aquelles persones que venint acompanyades d’un soci, siguin 
presentades com a tal. En general els invitats podran efectuar exercicis de tir 
sempre que tinguin les autoritzacions i llicències corresponents, ocupin el 
mateix lloc del soci acompanyat, sota la seva supervisió directa i la seva 
responsabilitat. La Junta Directiva podrà limitar el nombre de socis invitats per 
raons de capacitat, oportunitat i seguretat de les persones i les instal·lacions.   
 
ARTICLE 57.- Serà objecte d’atenció fonamental de la Junta Directiva, la 
promoció i millora de les instal·lacions amb objecte de crear, si no existeixen, 
quantes modalitats siguin possibles. Tot això amb la màxima seguretat, tant per 
els practicants, com per als espectadors. Es procurarà l’ús de les millores 
tècniques més avançades pel benefici i comoditat dels tiradors. 
 

 
TÍTOL VII 

RÈGIM DISCIPLINARI  
 
 
ARTICLE 58.- El règim disciplinari, als efectes del present Reglament, s’entén 
a conèixer les infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta 
esportiva i de les normes de conducta associativa tipificades en el mateix.  
 
ARTICLE 59.- L’exercici de la potestat disciplinària del Club correspon, d’acord 
amb l’establert en l’art. 41 dels Estatuts correspon a:  

 
a) A la Junta Directiva. 
 
b) Als Jutges o Àrbitres durant el desenvolupament d’un joc o competició 

de caire intern associatiu, amb subjecció a les regles establertes a les 
disposicions de cada modalitat esportiva o a les específiques aprovades per a 
la competició de què es tracti. 
 



ARTICLE 60.- Les infraccions al present Reglament de Règim Intern per 
accions o omissions, es classificaran com a faltes lleus, greus i molt greus, i es 
sancionaran en la forma que es determina en els articles que segueixin. Si d’un 
mateix fet o de fets successius es deriven dos o més faltes, aquestes seran 
sancionades independentment. 
 
ARTICLE 61.- En cap cas podran ser sancionades les accions o omissions no 
tipificades com a falta en el present Reglament. Així com tampoc podrà 
imposar-se cap sanció que no es trobi establerta amb anterioritat a la comissió 
de la falta corresponent. No obstant les disposicions disciplinàries tindran 
efectes retroactius quan afavoreixin als infractors, encara que al publicar-se les 
mateixes hagués recaigut resolució ferma, sempre i quan no s’hagués acabat 
de complir la sanció.  
 
ARTICLE 62.- Les infraccions de les regles del joc o competició comeses 
durant el desenvolupament dels partits o les proves d’àmbit intern associatiu 
han de ser sancionades pels Jutges o Àrbitres de manera automàtica, sent 
immediatament executives. Les decisions que acordin de manera immediata 
durant el desenvolupament dels partits o les proves d’àmbit intern associatiu  i 
referides a les infraccions de les regles de joc són inapel·lables. 
 
ARTICLE 63.- L’ordre i la disciplina en competicions, proves i entrenaments, 
organitzats pel Club són competència de la Junta Directiva, no obstant, els 
Jutges o Arbitres, queden facultats per prendre mesures directes o immediates 
que podran arribar a l’expulsió de la zona de competició o entrenament, tan 
dels socis com dels espectadors. 
 
ARTICLE 64.- Són infraccions molt greus: 
 

a. Les agressions als jutges, àrbitres, als jugadors, al públic, als tècnics, als 
directius i a totes les altres autoritats esportives si causen lesions que 
signifiquin un detriment de la integritat corporal o de la salut física o 
mental de la persona agredida. 

 
b. Els comportaments antisportius que impedeixin la realització d’una prova 

o d’una competició o que obliguin a suspendre’ls temporalment o 
definitivament.    

 
c. Les intimidacions o les coaccions fetes contra àrbitres, jutges, tècnics, 

directius i totes les altres autoritats esportives. 
 

d. La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions emanades 
de jutges, àrbitres, tècnics, directius, i totes les altres autoritats 
esportives. 

 
e. Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions. 

 
f. La violació de secrets en afers que es coneixen per raó del càrrec. 

 
g. Els actes de revellia contra els acords del Club. 



 
h. Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una 

prova o d’una competició. 
 

i. Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions 
del càrrecs de representació o de direcció del Club, i tots els actes 
dirigits a impedir o pertorbar el desenvolupament dels processos 
electorals del Club. 

 
j. El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar de forma 

artificial la capacitat física dels competidors o participants i la pràctica 
d’activitats o la utilització de mètodes antireglamentaris que puguin 
modificar o alterar els resultats de les competicions. 

 
k. Negar-se a sotmetre’s als controls exigits per persones i òrgans 

competents, o bé obstaculitzar o impedir la correcta pràctica d’aquests 
controls. 

 
l. La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a 

consumir-ne o a practicar o utilitzar els mètodes a que es refereix la 
lletra j). 

 
m. Consignar intencionadament en actes o documents oficials resultats 

falsos. 
 

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

 
o. El trencament de la sanció imposada per infracció molt greu o greu. 

 
p. L’incompliment dels acords de les assemblees generals, dels reglaments 

electorals i altres disposicions estatutàries o reglamentaries. 
 

q. La no convocatòria, en els terminis i condicions legals establertes, de les 
assemblees generals.  

 
r. L’incompliment de les resolucions dictades per la Junta Directiva. 

 
s. La utilització incorrecta dels fons privats del Club, així com de 

subvencions, crèdits, avals i altres ajudes rebudes de l’Estat, de les 
Comunitats Autònomes o dels Ajuntaments. 

 
ARTICLE 65.- Són infraccions greus:  

 
a. Les agressions a que es refereix l’apartat a) de l’article anterior, si 

comporten una gravetat menor, atès al mitjà emprat o el resultat produït. 
 
b. Els insults i les ofenses a jutges, àrbitres, tècnics i directius i totes les 

autoritats esportives, o contra el públic assistent i altres competidors 
 



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

 
d. L’incompliment d’ordres, de convocatòries o instruccions emanades de 

jutges, àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives. 
 
e. Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat 

esportives. 
 
f. L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb 

l’activitat o la funció esportives desenvolupades. 
 
g. El trencament de la sanció per infracció lleu. 

 
h. La comissió per negligència de les infraccions recollides en els apartats 

p, q, r, s, de l’article anterior. 
 
i. La participació en proves, competicions i entrenaments col·lectius que 

hagin estat desautoritzats prèviament per la Junta Directiva, segons el 
disposat en l’article 22 del present Reglament. 

 
j. L’ inscripció en competicions oficials en nom del Club quan hi ha negació 

de permís per part de la Junta Directiva. 
 
k. La manca de col·laboració amb les actuacions dels òrgans disciplinaris 

en l’exercici de les seves funcions disciplinaries. 
 
l. 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 actes 
violents. 

 
m. No aportar intencionadament les dades o proves requerides en les 

investigacions que efectuïn els òrgans disciplinaris. 
 
n. Causar, per negligència inexcusable, danys a béns i instal·lacions 

esportives o posar en perill la seguretat de les persones. 
 

o. No abonar les quotes establertes per l’Assemblea General del Club. 
 

p. L’acumulació dins d’un període de 3 anys, de tres o més faltes lleus. 
 

q. La desatenció de les qüestions de la seva competència per part de 
qualsevol membre de la Junta Directiva. 

 
r. La presència en estat d’embriaguesa o sota efectes tòxics, en els locals 

o instal·lacions del Club. 
 

s. La greu desatenció, calúmnia, insults o ofenses per motius relacionats o 
no amb l’esport contra jutges, àrbitres, tècnics, directius i totes les altres 



autoritats esportives o contra qualsevol Soci o persona present o absent 
relacionada amb el Club. 

 
t. La infraccions dels articles 18.4 i 18.5 del present Reglament. 

 
ARTICLE 66.- Són infraccions lleus: 
 

a. Les observacions formulades a jutges, àrbitres, tècnics, directius i totes 
les altres autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions, de manera 
que signifiquin una lleugera incorrecció. 

 
b. La lleugera incorrecció amb el públic o amb altres participants o 

competidors. 
 

c. L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions 
rebudes de jutges, àrbitres, directius i totes les altres autoritats 
esportives en l’exercici de llurs funcions, així com la negativa a 
identificar-se a petició d’algun membre de la Junta o personal del Club. 

 
d. La deixadesa en la conservació i cura dels locals socials i de les 

instal·lacions esportives, així com la manca d’higiene. 
 

e. L’incompliment de les normes esportives per negligència o descuit, llevat 
del cas que constitueixi una infracció greu o molt greu. 

 
f. La declaració de dades falses en els documents aportats pels socis. 

 
g. La inscripció en nom del Club en competicions no oficials sense la 

deguda autorització de la Junta Directiva. 
 

h. Faltar a l’esportivitat en actes públics del Club. 
 
ARTICLE 67.- Corresponen a les infraccions molt greus: 
 

a) La inhabilitació a perpetuïtat. 
 
b) La privació definitiva dels drets d’associat o associada. 

 
c) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre 

anys o, si escau, per un període d’una a quatre temporades. 
 

d) La privació del dret d’associat o associada per un període d’un a quatre 
anys. 

 
e) La multa de fins a 1202.02 €. 

 
f) Pèrdua de punts o llocs en la classificació. 

 
g) Pèrdua del partit o desqualificació en la prova.  

 



h) La prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club per un període d’un a 
cinc anys.  

 
ARTICLE 68.- Corresponen a les infraccions greus les següents sancions: 
 

a) La suspensió o inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si 
escau, de cinc partits a una temporada. 

 
b) La privació dels drets d’associat o associada per un període d’un mes a 

un any. 
 

c) La multa de fins a 601.01 € 
 

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

e) La prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club, per un període d’un 
mes a un any. 

 
ARTICLE 69.- Corresponen a les infraccions lleus les següents sancions: 
 

a) La suspensió per un període no superior a un mes o un període d’un a 
quatre partits. 

 
b) La multa de fins a 300,51 €. 

 
c) La privació dels drets d’associat o associada per un període màxim d’un 

mes. 
 

d) La prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club per un període màxim 
d’un mes. 

 
e) L’avís, anotant-se en la fixa personal de l’infractor. 

 
f) L’amonestació pública, anotant-se en la fitxa personal de l’infractor. 

 
ARTICLE 70.- La sanció de multa només es pot imposar als infractors que 
perceben retribució econòmica per llur tasca. 
 
ARTICLE 71.- La sanció de pèrdua del partit, de descompte de punts en la 
classificació, i prohibició d’entrada a les instal·lacions del Club, es poden 
imposar simultàniament amb qualsevol altra sanció. 
 
ARTICLE 72.- La suspensió per un període de temps implicarà la prohibició 
d’intervenir en qualsevol competició, oficial o amistosa, durant tot el període 
que comprengui la sanció. 
 
ARTICLE 73.- En el cas que s’imposi una sanció que impliqui la pèrdua del 
partit o la desqualificació de la prova, o si s’imposa una sanció per una infracció 
que tingui per objecte la predeterminació, mitjançant preu, acord o intimidació 
del resultat d’un partit, d’una prova o d’una competició, o si la infracció és de les 



tipificades per l’apartat j) de l’article 59, els òrgans disciplinaris titulars de la 
potestat sancionadora estan facultats per a alterar el resultat del partit, de la 
prova o de la competició, si es pot determinar que, si no s’hagués produït la 
infracció, el resultat hauria estat diferent. 
 
ARTICLE 74.- Són circumstancies que atenuen la responsabilitat: 
 

a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la 
infracció. 

 
b) Haver procedit el culpable, per penediment espontani, a reparar o 

disminuir els efectes de la falta, a donar satisfacció a l’ofès o a 
confessar-la als organismes competents. 

 
ARTICLE 75.- Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 
 

a) La reiteració. 
 
b) La reincidència. 

 
c) El preu. 

 
d) El perjudici econòmic ocasionat. 

 
e) No obeir de forma immediata les decisions del jutges, àrbitres, tècnics, 

entrenadors, quan siguin impartides en l’exercici de les seves funcions i 
en l’àmbit de les seves competències. 

 
ARTICLE 76.- Hi ha reiteració quan l’autor d’una infracció ha estat sancionat en 
el curs d’una mateixa temporada per un altre fet que tingui assenyalada una 
sanció igual o superior o per més d’un que tingui assenyalada una sanció 
inferior. 
 
ARTICLE 77.- Hi ha reincidència si l’autor o autora d’una infracció ha estat 
sancionat en el curs d’una mateixa temporada per un fet de la mateixa 
naturalesa o anàloga del que s’ha de sancionar. 
 
ARTICLE 78.- Els òrgans disciplinaris poden en l’exercici de llur funció, aplicar 
la sanció en el grau que estimin convenient, tenint en compte la naturalesa dels 
fets, la personalitat del responsable, les conseqüències de la infracció i la 
concurrència de circumstancies atenuants o agreujants. 
 
ARTICLE 79.- La responsabilitat disciplinària s’extingeix: 
 

1. Pel compliment de la sanció. 
 

2. Per prescripció de les infraccions o de les sancions. 
 

3. Per mort de la persona inculpada.  
 



4. Per aixecament de la sanció per acord de la Junta Directiva. 
 

5. Per la pèrdua de la condició d’esportista, d’àrbitre/a, o de tècnic/a federat 
o de membre del Club. En aquest últim cas, si la pèrdua de la condició 
és voluntària, aquest supòsit d’extinció de la responsabilitat disciplinària 
té efectes merament suspensius, si qui està subjecte a procediment 
disciplinari en tràmit o ha estat sancionat recupera en qualsevol 
modalitat esportiva, i dins un termini de tres anys, la condició amb què 
quedava vinculat a la disciplina esportiva. En aquest cas, el temps de 
suspensió de la responsabilitat disciplinaria no es computa als efectes 
de la prescripció de les infraccions ni de les sancions 

 
ARTICLE 80.- Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus a l’any i les 
molt greus als tres anys d’haver estat comeses. 
 
ARTICLE 81.- El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el 
dia en què s’han comès, s’interromp en el moment en què s’acorda iniciar el 
procediment i torna a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no 
imputable al infractor durant més de dos mesos o si l’expedient acaba sense 
que el culpable hagi estat sancionat. 
 
ARTICLE 82.- Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per 
infracció lleu, a l’any, si han estat imposades per infracció greu, i als tres anys 
si ho han estat per una infracció molt greu. 
 
ARTICLE 83.- El termini de prescripció de la sanció comença a comptar 
l’endemà del dia en què adquireix fermesa la resolució per la qual s’ha imposat 
o el dia que se n’ha violat el compliment, si la sanció havia començat a complir-
se. 
 
ARTICLE 84.- Les sancions imposades són immediatament executives, sense 
que les reclamacions o els recursos que s’hi interposin en contra en paralitzin o 
en suspenguin l’execució, llevat que, després d’haver interposat el recurs, 
l’òrgan encarregat de resoldre’l acordi, a instància de part, la suspensió de 
l’execució. 

 
TÍTOL VIII 

DEL PROCEDIMENT DISCIPLINARI 
 
ARTICLE 85.- La imposició d’una sanció per qualsevol tipus d’infracció es 
preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient disciplinari d’acord amb els 
procediments establerts en el present Reglament. 
  

Els procediments disciplinaris per les infraccions de les regles del joc, la 
prova o la competició, o de la conducta esportiva, susceptibles d’ésser 
qualificades de constitutives d’una falta lleu o greu, quan requereixin la 
intervenció immediata dels òrgans disciplinaris per raó del desenvolupament 
normal del joc, la prova o la competició, es poden tramitar pel procediment 
d’urgència. L’òrgan competent per resoldre serà la Junta Directiva. 
 



 Llevat del casos tipificats en el paràgraf anterior per enjudiciar les 
infraccions s’ha de procedir d’acord amb el procediment ordinari. L’òrgan 
competent per resoldre serà la Junta Directiva. 
 
ARTICLE 86.- Un cop iniciat qualsevol procediment, la Junta Directiva pot 
adoptar, amb subjecció al principi de proporcionalitat, les mesures provisionals 
que estimi pertinents per assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui dictar-
se. L’adopció de mesures provisionals pot produir-se en qualsevol moment del 
procediment, d’ofici o per petició raonada de l’instructor o instructora, mitjançant 
acord motivat, que ha d’ésser notificat als interessats. Contra l’acord d’adopció 
de qualsevol mesura provisional es pot interposar recurs davant l’òrgan 
competent per a resoldre el recurs, en el termini de tres dies hàbils comptats 
des de l’endemà de la notificació de l’acord en que s’adopti la mesura. 
 
ARTICLE 87.- Les sancions imposades són immediatament executives, sense 
que les reclamacions o els recursos que s’hi interposin en contra en paralitzin o 
en suspenguin l’execució, llevat que, després d’haver interposat el recurs, 
l’òrgan encarregat de resoldre’l acordi, a instància de part, la suspensió de 
l’execució de la sanció imposada, si hi concorre algun dels requisits següents: 
  

a) Si hi concorre una causa de nul·litat de ple dret de la sanció imposada. 
 
b) Si la no suspensió pot comportar danys o perjudicis de reparació 

impossible o difícil. 
 

c) Si hi ha aparença de bon dret en favor de la persona que presenta el 
recurs. 

 
d) Si la no suspensió pot provocar la impossibilitat d’aplicar la resolució del 

recurs. 
 
ARTICLE 88.- Contra els actes i resolucions adoptades per la Junta directiva, si 
han esgotat prèviament la via associativa, en matèria disciplinària esportiva, es 
pot interposar recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana 
de Tir Olímpic, en el termini de deu dies hàbils següents al de la notificació de 
la resolució objecte de recurs, i de conformitat amb els requisits específics que 
la normativa federativa estableix pels recursos. 
  

Contra les resolucions adoptades per la Junta Directiva en matèria 
disciplinària associativa, o qualsevol altra decisió de tipus societari no esportiu 
emanada per llurs òrgans de govern i representació, es pot formular reclamació 
davant l’autoritat judicial en el termini de 40 dies següents a la notificació de 
l’acte impugnat. 
 
   

SECCIÓ PRIMERA: EL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA 
 
ARTICLE 89.- El procediment d’urgència s’inicia mitjançant l’acta de la prova o 
competició que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d’ésser 



subscrita per l’àrbitre o àrbitra o qui estigui oficialment encarregat d’aixecar-la i 
pels competidors o llurs representants. 
  

El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia 
de la part interessada recollida en l’acta de la prova o feta posteriorment 
mitjançant annex o document similar, sempre que la denuncia es registri a les 
oficines del Club dins el segon dia hàbil següent al dia en què hagi tingut lloc la 
prova o competició. En aquest cas, de forma immediata s’ha de donar trasllat 
de la denúncia, annex o document als interessats. 
  

En el supòsit que els fets que poden donar lloc a sanció no estiguin 
reflectits en l’acta sinó en un annex o document similar, en el qual no hi hagi 
constància que l’infractor o infractora en conegui el contingut, el procediment 
s’inicia en el moment en què tingui entrada a Club l’annex de l’acta de la prova 
o el document en què quedin reflectits els fets objecte d’enjudiciament. 
 
ARTICLE 90.- Els interessats, en el termini de dos dies hàbils següents al dia 
en què els és lliurada l’acta de la prova o competició, en el cas del primer 
paràgraf de l’article anterior, o en el termini de dos dies hàbils següents al dia 
en què al dia en què hagi estat notificada la denuncia, annex o document al que 
es refereix el segon paràgraf de l’article anterior poden formular, verbalment o 
per escrit, les al·legacions o les manifestacions que en relació amb els fets 
imputats a l’acta, la denúncia, l’annex o el document similar, considerin 
convenient a llur dret i poden, dins el mateix termini, proposar o aportar també, 
si escau, les proves pertinents per a demostrar llurs al·legacions, si tenen 
relació amb el fets imputats. 
 
ARTICLE 91.-  Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica de la 
qual es requereix l’auxili de la Junta Directiva, aquesta abans de dictar la 
resolució pertinent, si estima procedent la pràctica de la prova, ha d’ordenar 
que es practiqui el més aviat possible, com a màxim dins el termini de tres dies 
hàbils següents al dia en què n’hagi acordat la realització, i ha de notificar als 
interessats el lloc i el moment en què es practicarà, si la prova requereix la 
presència dels interessats. 
 
ARTICLE 92.-  Si no es practiquen proves o un cop practicades les admeses o 
transcorregut el termini establert per a practicar-les, la Junta Directiva, en el 
termini màxim de cinc dies, dicta la resolució en què de manera succinta s’han 
d’expressar els fets imputats, els preceptes infringits i els que habiliten la sanció 
que s’imposi. En el cas de que els interessats haguessin sol·licitat la pràctica de 
proves i la Junta Directiva ho considera improcedent, s’hauran d’expressar en 
la mateixa resolució els motius de la denegació de proves. 
 
ARTICLE 93.- La Junta Directiva, quan consideri que no hi ha dades suficients 
per donar una resolució definitiva, podrà ajornar-la; mentre reuneix els 
antecedents necessaris, podrà acordar les mesures provisionals que consideri 
oportunes. Les suspensions provisionals fixades en aquests casos, es 
consideraran com a part de les sancions definitives que imposi en el seu dia. 
 



ARTICLE 94.- La resolució de la Junta Directiva haurà de notificar-se als 
interessats per escrit, amb expressió dels recursos que s’hi puguin formular en 
contra i del termini per a interposar-los, així com davant dels òrgans els quals 
s’hagin de presentar. 
  

La notificació de la resolució es realitzarà mitjançant correu certificat amb 
avís de rebuda. En cas que el sancionat rebutgi la notificació i passats 15 dies 
des de la data en que es va enviar la notificació sense obtenir l’avís de rebuda, 
es realitzarà una segona notificació mitjançant telegrama, així com es notificarà 
per avís en el tauler d’anuncis del Club. En aquesta segona notificació se’l 
convocarà per què es presenti en 5 dies naturals advertint que es per recollir la 
resolució. Si no es presenta en el termini indicat es tindrà per realitzada la 
notificació. 

 
 Les resolucions de la Junta Directiva seran immediatament executives 
excepte que el Comitè d’Apel·lació de la Federació de Tir Olímpic o l’òrgan 
competent acordi la seva suspensió. 

 
SECCIÓ SEGONA: EL PROCEDIMENT ORDINARI 

 
ARTICLE 95.- El procediment ordinari s’inicia amb la providència de la Junta 
Directiva, d’ofici, a denúncia de part interessada o a requeriment de la 
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat o del Tribunal Català de 
l’Esport. 

 
Les denuncies han d’expressar la identitat de la persona o les persones 

que les presentin, la relació dels fets que puguin constituir infracció i la data de 
comissió, i sempre que sigui possible, la identificació dels possibles 
responsables. 
 
ARTICLE 96.- La Junta Directiva, abans que acordi l’inici del procediment, pot 
ordenar, amb caràcter previ, les investigacions i les actuacions necessàries per 
a determinar si hi concorren circumstàncies que justifiquin l’expedient, 
especialment pel que fa a determinar els fets susceptibles de motivar la 
incoació de l’expedient, a identificar la persona o les persones que en puguin 
resultar responsables i a les altres circumstàncies. 
 
ARTICLE 97.- La Junta Directiva, després de rebre la denúncia o el 
requeriment per a incoar un expedient i practicades les actuacions prèvies que 
es considerin pertinents, dicta la providència d’inici de l’expedient, si entén que 
els fets que es denuncien poden constituir infracció. En cas contrari, dicta la 
resolució oportuna que acorda la improcedència d’iniciar l’expedient, la qual es 
notifica a qui ha presentat la denúncia o el requeriment per a iniciar l’expedient. 
  

No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi l’inici de 
l’expedient. Contra la que acordi la improcedència d’iniciar-lo, es pot interposar 
recurs davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Tir Olímpic, 
en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació. 
 



ARTICLE 98.- La providència en què s’acordi l’inici del procediment ha de 
contenir el nomenament d’instructor o instructora, el qual s’ha d’encarregar de 
la tramitació de l’expedient, i el del secretari o secretària que ha d’assistir 
l’instructor o instructora en la tramitació; a més d’una succinta relació dels fets 
que motiven l’inici de l’expedient, la possible qualificació, la identificació de la 
persona o les persones presumptament responsables i les sancions que hi 
podrien correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció de 
l’expedient. 
 
 En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als 
interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, 
perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova 
que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat. 
 
ARTICLE 99.- A l’instructor o instructora i al secretari o secretaria els són 
aplicables les causes d’abstenció i recusació previstes en la legislació de l’Estat 
per al procediment administratiu comú. Els interessats poden exercir el dret de 
recusació en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la 
notificació de la providència d’inici de l’expedient dirigit a la Junta Directiva, la 
qual ha de resoldre sobre la recusació en el termini dels tres dies hàbils 
següents. 
 
ARTICLE 100.- Un cop transcorregut el termini establert en el segon paràgraf 
de l’art. 98 del present Reglament, l’instructor o instructora, mitjançant la 
resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no pels 
interessats, siguin rellevats per al procediment i la resolució. Per aquest motiu, 
en la mateixa resolució, l’instructor o instructora obre a prova l’expedient per un 
termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc dies, i comunica als 
interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la 
forma de practicar cada prova. 
 
ARTICLE 101.- Si l’instructor o instructora considera prou provats els fets que 
s’investiguen, no caldrà l’obertura del període probatori. Contra la resolució de 
l’instructor o instructora que denegui la pràctica d’una prova proposada pels 
interessats, aquests poden reclamar davant la Junta Directiva en el termini de 
tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució. La 
Junta Directiva, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o el 
rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que procedeixi 
per a la pràctica corresponent. 
 
ARTICLE 102.- Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les 
proves, l’instructor o instructora, en el termini de deu dies hàbils comptats des 
de l’endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposa 
el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, si considera que no hi ha motius 
per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari, formula un plec de 
càrrecs, en el qual s’ha de reflectir els fets imputats, les circumstancies 
concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir motiu de 
sanció, juntament amb la proposta de resolució.  
 



ARTICLE 103.- La proposta de sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o, si 
s’escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s’han de notificar als 
interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de la 
notificació, puguin examinar l’expedient i puguin presentar per escrit les 
al·legacions que considerin convenients en defensa de llurs drets o interessos. 
 
 La notificació es realitzarà mitjançant correu certificat amb avís de 
rebuda i en cas que l’expedientat rebutgi la notificació es realitzarà una segona 
notificació mitjançant telegrama en els mateixos termes que el segon paràgraf 
de l’article 94. 
 
ARTICLE 104.- Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a 
formular les al·legacions, l’instructor o instructora eleva l’expedient a la Junta 
Directiva per a resoldre’l i manté o reforma la proposta de resolució a la vista de 
les al·legacions formulades pels interessats, per a la deliberació i la decisió de 
l’expedient. 
 
 La Junta Directiva quan consideri que no hi ha dades suficients per 
donar una resolució definitiva, podrà ajornar-la; mentre reuneix els antecedents 
necessaris, podrà acordar les mesures provisionals que consideri oportunes. 
Les suspensions provisionals fixades en aquests casos, es consideraran com a 
part de les sancions definitives que imposi en el seu dia. 
 
ARTICLE 105.- La resolució de la Junta Directiva posa fi a l’expedient i s’ha de 
dictar en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia en 
què és elevat a l’òrgan competent. S’haurà de notificar als interessats per 
escrit, amb expressió dels recursos que s’hi puguin formular en contra i del 
termini per a interposar-los, així com davant dels òrgans els quals s’hagin de 
presentar. 

 
 

DISPOSICIONS GENERALS ANNEXES A AQUEST REGLAMENT 
 
ARTICLE 106.- Es consideren incloses en aquest Reglament totes les 
disposicions de caràcter esportiu contingudes en els Reglaments de Tir de la 
de la Federació Catalana i Espanyola, i les normes dels òrgans superiors, tant 
esportius com de l’administració de l’Estat i Autonòmica. 
 
ARTICLE 107.- La Junta Directiva ha de garantir que estiguin exposats o la 
disposició dels socis un exemplar dels Estatuts, un exemplar del present 
Reglament de Règim Interior, un exemplar del calendari esportiu vigent i un 
exemplar del reglament de cada modalitat. 
 
ARTICLE 108.-  Per a la interpretació i aplicació d’aquest Reglament i en tot el 
que es trobi regulat en el mateix, es tindrà present el que disposen els estatuts 
del Club de Tir Olímpic de Cambrils, i les disposicions de rang superior vigents 
en cada moment. 
 



ARTICLE 109.- Aquest Reglament de Règim Interior ha estat ratificat per 
l’Assemblea General celebrada el dia _ de ________ de ______ i tindrà 
vigència des del dia següent. 
 

 
DISPOSICIONS TRANSITÒRIES 

 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA: Els procediments disciplinaris que 
estiguin en tràmit a la data d’entrada en vigor d’aquest Reglament continuaran 
tramitant-se de conformitat amb el text anterior. 
 
 
 
 
Cambrils, a __ de _______ de 2007. 
 
 
 
 
El secretari 
 
 
 
El President 


