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Club Ciclista Bike Race 

 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
D’acord amb l’establert als estatuts del Club “Club Ciclista Bike Race”, i respectant tot el que es conté als 
mateixos, es presenta el següent Reglament de Règim Intern, que desenvolupa les normes relatives a les 
activitats del Club.  
 
 
CAPÍTTOL 1. — Dels socis 
 
Article 1. El Club “Club Ciclista Bike Race” té com objectiu principal la pràctica i foment del ciclisme en 
totes les seves modalitats. 
 
Article 2. Tots els socis assumeixen el compromís de contribuir a la bona imatge del Club, així com el de 
la resta de col·laboradors i patrocinadors que sustenten el Club No podran actuar de forma que generin 
perjudici (econòmic o de qualsevol altra tipus) als mateixos, especialment fent publicitat negativa. 
 
Article 3. La Junta Directiva serà l’òrgan de govern encarregat d’admetre o no, la petició d’admissió d’un 
nou soci. Tant mateix serà l’encarregat de tramitar l’expulsió d’un membre per decisió del Comitè de 
Disciplina, et tal cas, no es retornarà cap import parcial o total abonat per el soci (quota de soci, inscripció 
a un esdeveniment,...) 
 
 
 
CAPÍTTOL 2. — De la resta d’activitats del Club 
 
Article 4. Les activitats internes organitzades per el Club son de participació exclusiva dels socis que es 
trobin al corrent de pagament de la seva quota anual, sense detriment de l’establert en l’article 5 d’aquest 
Reglament. El Club podrà organitzar, a més, esdeveniments externs oberts a la participació de persones 
no associades, indicant expressament aquesta condició, i establint si procedeix, l’import de les quotes de 
participació per aquestes.  
 
Article 5. No serà necessària la confirmació d’assistència per part dels socis per activitats ordinàries del 
Club, a no ser que així ho determini el responsable de l’activitat o Junta Directiva, que podrà sol·licitar 
confirmació o inscripció per coordinar l’activitat. 
 
Article 6. Es permetrà l’assistència a activitats del Club d’aquelles persones que no essent socis, estiguin 

interessades en formar part del mateix. La seva participació serà en qualitat de prova i podrà estendre’s a 
un màxim de tres jornades. Aquesta assistència es deurà comunicar al responsable de l’activitat o Junta 
Directiva per al dia de la seva realització i obtenir l’autorització del mateix, el que serà indispensable per la 
seva participació.  
 
Article 7. No està permesa la realització d’activitats de Club o amb el nom del Club que no hagin estat 
aprovades per la Junta Directiva prèviament. Els socis, sense autorització prèvia de la Junta Directiva, no 
podran organitzar ni promoure activitats de caràcter col·lectiu dirigides a altres socis del Club, o altre tipus 
d’entitat o empresa, fent servir per això els mitjans del Club. 
 
Article 8. No està permesa la realització d’activitats per part dels socis, que transcorrin com a 
competència deslleial o perjudiquin les activitats del Club. 
 
 
CAPITOL 3.— De les activitats del Club. 
 
Article 9. Els participants a les activitats esportives del Club, socis o convidats, deuran seguir les 
indicacions facilitades per els responsables de l’activitat o Junta Directiva. 
 
Article 10. Es obligatori l’ús del casc per participar en les activitats esportives organitzades per el Club, 

sigui quina sigui el tipus de recorregut que es realitzi. No es permetrà la participació d’aquells que no el 
duguin o no l’utilitzin degudament.  
 
Article 11. Quan els socis circulin per vies asfaltades, urbanes i interurbanes, hauran de complir 

estrictament les normes establertes en la legislació vigent, Llei de Tràfic i Codi General de Circulació 
(Reial Decret 1428/2003, de 21 de novembre). 
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Article 12. Tots els assistents a les activitats organitzades per el Club duran respectar la Natura, evitar 

deteriorament en el medi ambient i no llençaran brossa.  
 
 
CAPÍTOL 4.— De les quotes 
 
Article 13. Amb la finalitat de que el Club pugui desenvolupar les seves activitats, els socis durant aportar 
una quota anual, del qual l’import i el període de pagament serà decidit per la Junta Directiva. 
Article 14. El pagament de la quota no inclou assegurança d’accidents ni de responsabilitat civil per als 

participants, essent responsabilitat del soci la cobertura dels riscos derivats de la pràctica de l’activitat 
Deportiva. Per això, el Club recomana l’obtenció de la Llicència Federativa, per lo que facilitarà al soci els 
tràmits necessaris per la seva obtenció. 
 
Article 15. Tota persona interessada en ser membre del Club deurà conèixer les normes aquí recollides, 
acceptant-les expressament en el moment de formalitzar la sol·licitud d’ingrés.  
 
 
CAPÍTOL 5.— De les equipacions 
 
Article 16. La utilització de l’equipació del Club, Maillot i Culotte, es obligatòria en totes les activitats 
esportives en les que participi el Club de forma oficial, pròpies o alienes.  
 
Article 17. Queda prohibida la modificació de l’equipació del Club, sigui per afegir o treure contingut com 
per modificar el format de la peça, com la personalització de la mateixa. 
 
 
RÈGIM DISCIPLINARI 
D’acord amb el disposat en l’article 26 del capítol cinquè dels Estatuts que regeixen el Club “Club Ciclista 
Bike Race” s’aprova el present Règim Disciplinari que estableix la normativa i el procediment per al Club. 
 
Article 1. Comitè de Disciplina. El Comitè de Disciplina serà l’encarregat d’exercir la potestat 
disciplinaria sobre tots els socis del Club i les persones que formen part de la seva estructura orgànica. Dit 
Comitè de Disciplina estarà format per els socis fundadors. Els membres del Comitè de Disciplina, podran 
afegir o eliminar membres en el moment que creguin convenient, així com podran estudiar la petició de 
noves incorporacions. 
 
Article 2. Faltes.  Es consideraran com a faltes o infraccions les accions o omissions que contravinguin 
les normes recollides en els Estatuts, en el Reglament de Règim Intern i en la resta de legislació vigent 
que sigui d’aplicació, i es classificaran com a lleus, greus i molt greus. 
 
Article 3. Tindran caràcter de lleus les faltes que contravinguin les normes relatives al desenvolupament 
de les activitats, recollides en el Reglament de Règim Intern.  
 
Article 4. Es consideraran com a faltes greus: 

1. La reiteració, en tres ocasions o més, de qualsevol falta lleu. 
2. Les faltes de respecte o mostres de tracte denigrant sobre qualsevol dels integrants del Club, 

qualsevol participant o convidat.   
3. Qualsevol comportament dut a terme durant el desenvolupament de les activitats del Club, que 

es pugui considerar indecorós o inadequat per la imatge del Club. 
4. Aquelles accions que generin perjudici o danyin la imatge del Club o dels seus patrocinadors i 

col·laboradors. 
 
Article 5. Es consideraran com a faltes molt greus: 

1. La reiteració, en dos ocasions o més, de qualsevol falta greu. 
2. Qualsevol conducta lesiva o delictiva contra el patrimoni del Club o la integritat física de 

qualsevol dels seus membres. 
3. La no correcció d’una falta greu. 

 
Article 6. Sancions. S’estableixen les següents sancions per a cada tipus de falta, que seran aplicades 
per el Comitè de Disciplina, o els responsables de les activitats, en el cas que siguin faltes greus. 

1. Faltes lleus: la expulsió de l’activitat en la qual es cometi la infracció. 
2. Faltes greus: la expulsió temporal del Club durant el període de temps que estimi el Comitè de 

de Disciplina, que, en ningun cas, serà superior a tres mesos.  
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3. Faltes molt greus: la expulsió definitiva del Club. Dita resolució deurà ser ratificada en la següent 
Assemblea General del Club. 

 
Article 7. Actuació del Comitè de Disciplina. El Comitè de Disciplina podrà actuar: d’ofici (sense 
mitjançar denuncia de part) o per denuncia prèvia d’afectats/afectades o qualsevol soci/socis del Club. 
 
Circumstàncies.  

Agreujants: Reincidència, Intencionalitat, etc... 
Atenuants: Repetiment espontani, provocació prèvia, etc... 

 
Termes: Reunió del Comitè de Disciplina, amb l’audiència dels afectats i testimonis, i obertura 
d’expedient, dins dels quinze dies des de la denuncia per escrit davant de dit Comitè. 
 
Resolució de l’expedient: Dins dels quinze dies des de l’audiència del Comitè de Disciplina. 
 
Recursos i Reclamacions. Es podrà recórrer la decisió del Comitè dins dels quinze dies posteriors a la 
resolució, davant la Junta Directiva dirigint-se per escrit al president de la mateixa. 
 
Resolució definitiva: La resolució definitiva, sense dret a recurs, deurà produir-se dins dels quinze dies 
posteriors a l’escrit del recurs. 
 
Article 8. Per a tot el no contemplat en el present Reglament de Règim Intern s’estarà a lo disposat en els 

Estatuts del Club, al Reial Decret 1591/1992 de 23 de desembre sobre disciplina esportiva i demés 
normes reglamentàries que puguin ser d’aplicació.   
 
 
JUNTA DIRECTIVA 
 
Article 1.La Junta Directiva es l’òrgan de govern encarregat de dirigir i vetllar per la bona salut del Club. 
Junta Directiva estarà formada inicialment per els socis fundadors. Els membres del la Junta Directiva, 
podran afegir o eliminar membres en el moment que creguin convenient, així com podran estudiar la 
petició de noves incorporacions. 
 
 
 
 
 
 
D. Jordi Pamies Choren Secretari del Club “Club Ciclista Bike Race”, del qual es President D.Matías 
Martín Sanchez, 
 
 
C E R T I F IC A: 
Que en la Junta General de Socis celebrada el dia 02 de Novembre de 2016, es va aprovar per 
unanimitat, el present Reglament de Règim Intern. 
 
 
 
 
 
 
El President El Secretari 
D. Matías Martín Sanchez Jordi Pamies Choren  
 
 


