
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR DEL CLUB DE TIR DE PRECISIÓ 
TERRASSA  
 
CAPITOL PRIMER. AMBIT D’APLICACIÓ 
 
Article 1 
 
El present Reglament de Règim Interior, es dicta en desenvolupament i en 
coordinació amb els Estatuts del Club, aprovats per Assemblea General de Socis 
de data 28 de febrer de 2009, estenent-se la seva aplicació a tots els socis i sòcies 
del club en tots aquells àmbits en que actuïn en la seva representació, gaudeixin 
dels seus serveis i/o instal·lacions, o simplement desenvolupin alguna activitat –
competitiva o no- organitzada per algun altre club de tir o estament federatiu. 
 
Article 2 
 
El CLUB DE TIR DE PRECISIÓ TERRASSA té com a principal activitat esportiva el 
tir olímpic, en la seva modalitat de precisió, està afiliat a la Federació Catalana de 
Tir Olímpic, i inclou també les altres modalitats de tir reconegudes en les 
normatives esportives catalanes, nacionals i internacionals. 
 
A tal efecte, la Junta Directiva de l’entitat podrà acordar la creació de seccions per a 
la pràctica d’altres modalitats esportives. En el supòsit de pràctica federada 
d’aquestes modalitats, l’entitat s’afiliarà a les federacions esportives catalanes 
corresponents, la qual cosa haurà de comunicar-se al Registre d’entitats esportives. 
 
Article 3 
 
El funcionament de l’entitat esportiva es regeix per principis democràtics i 
representatius, i la sobirania plena resideix en l’Assemblea General de socis i 
sòcies. 
 
L’entitat es regeix pel Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 
1/2000, de 31 de juliol, per altres disposicions que la despleguin, pel Decret 
145/1991, de 17 de juny i pel Decret 96/1995, de 24 de març, i pel decret 215/2008 
de 4 de Novembre. Es regeix, també, pels seus estatuts i pels reglaments de 
desplegament aprovats per l’Assemblea General. Subsidiàriament, són d’aplicació 
les normes reguladores de la Federació Catalana de Tir Olimpic. 
 
 
 
  
 



CAPÍTOL II. DELS SOCIS 
 
Article 4 
 
1. Per adquirir la condició de soci o sòcia, serà necessari tramitar el corresponent 
expedient d’ingrés, davant de la Junta Directiva de l’entitat. 
 
2. Aquest expedient s’iniciarà per mitjà de petició adreçada a la Junta Directiva de 
l’entitat on el peticionari/a farà constar els seu nom complet, data de naixement, 
nacionalitat, domicili (que serà el que el Club farà servir a efectes de notificacions 
en cas de no facilitar-ne un d’específic per aquest tràmit), telèfon de contacte, i 
correu electrònic si s’escau.  
 
Tanmateix, s’haurà d’adjuntar a la petició abans esmentada, certificat d’antecedents 
penals als afectes de sol·licitud de llicència d' armes, un certificat mèdic, i el 
recolzament a la petició plantejada signat per –al menys- 2 socis o sòcies 
numeraris, tres fotografies tamany carnet, fotocòpia del DNI o document 
substitutori, i l’imprès de domiciliació bancària. 
 
3. La Junta Directiva haurà de resoldre les peticions efectuades en un termini 
màxim de dos mesos a comptar de la seva presentació a la secretaria del Club. En 
cas de no emetre cap resolució en el termini de temps abans esmentat, la petició 
s’haurà d’entendre desestimada, sense perjudici de ser novament presentada amb 
posterioritat. 
 
La resolució estimatòria de la Junta Directiva estimant la petició d’ingrés efectuada, 
no tindrà efectivitat en tant el peticionari/a, no faci efectiva la quota d’ingrés fixada a 
la resolució abans esmentada, la quantia de la qual serà fixada per l’Assemblea de 
socis i sòcies del Club. 
 
4. En cap cas la persona peticionària podrà entendre obtingut cap dret vinculat a la 
relació associativa en el termini de temps transcorregut entre la presentació de la 
petició i la seva resolució, sense perjudici de que la Junta Directiva, pugui acordar 
de manera transitòria i fins la emissió de la resolució definitiva, l’admissió 
provisional del peticionari/a, i sempre motivant aquesta resolució en base a criteris 
esportius i d’oportunitat. 
 
Article 5 
 
Tindran la condició de socis i sòcies del club les persones físiques que havent 
sol·licitat l’admissió mitjançant el procediment reglamentari, hagin vist aprovada per 
la Junta Directiva la seva sol·licitud, i hagin acomplert amb les obligacions 
econòmiques i d’altre tipus que la resolució d’admissió determini. 



 
Article 6 
 
1. Els socis podran ser de dues categories: Numeraris i Aspirants. 
 
a. Seran socis i sòcies Numeraris totes aquelles persones majors de 18  anys que 
havent estat admeses com a sòcies per acord de la Junta Directiva del Club, 
estiguin al corrent de pagament de les seves quotes (siguin ordinàries o 
extraordinàries), i no tinguin suspesa per sanció la condició de soci o sòcia. 
 
b. Seran socis i sòcies Aspirants totes aquelles persones menors de 18 anys que 
havent estat admeses com a sòcies per acord de la Junta Directiva del Club, 
estiguin al corrent de pagament de les seves quotes (siguin ordinàries o 
extraordinàries), i no tinguin suspesa per sanció la condició de soci o sòcia.   
 
Aquests socis assoliran automàticament la condició de socis numeraris en assolir 
per edat, la equivalent a la mínima per estar enquadrat en la categoria sènior 
federativa, sense necessitat d’acord de la Junta Directiva. 
 
2. Els socis Numeraris podran ser de les següents classes: de Mèrit, de Trànsit i 
Excedents. 
 
a) Seran socis i sòcies Numeraris de Mèrit tots aquells socis i sòcies que, essent 
majors de seixanta-cinc anys, acreditin una antiguitat mínima sense interrupció de 
vint-i-cinc anys com a socis Numeraris, i estiguin al corrent de pagament de les 
seves quotes (siguin ordinàries o extraordinàries), i no tinguin suspesa per sanció la 
condició de soci o sòcia.  
 
La condició de soci/a Numerari de Mèrit requerirà la certificació prèvia del Secretari 
de la Junta Directiva de l’acompliment dels requisits establerts en els Estatuts i el 
present reglament, i el posterior acord de la Junta Directiva d’atribució al soci/a de 
tal condició. 
 
Els Socis Numeraris de Mèrit, tindran veu i vot en l'Assemblea General, sempre que 
no estiguin inhabilitats, i podran ser elegits pels òrgans de representació i Govern 
del Club, sempre que tinguin plenitud de capacitat per a actuar. 
 
b) La Junta Directiva, prèvia instrucció del corresponent expedient, podrà acordar –
a petició motivada del propi soci interessat- suspendre el compliment de les 
obligacions econòmiques inherents a tal condició, per un termini màxim i 
improrrogable de 2 anys, transcorreguts els quals sense la petició del soci de 
l’aixecament de les dispenses acordades, es considerarà extingida la condició de 
soci i resolta la relació associativa vigent. L’acord de dispensa haurà d’incorporar 



obligatòriament el termini màxim de la seva vigència i les conseqüències inherents 
a la manca de rehabilitació de les condicions dispensades. 
 
3. Tanmateix, l’Assemblea General de socis podrà conferir la condició de soci 
Numerari d’Honor a aquelles persones que a proposta d’almenys 15 socis o sòcies 
numeraris, o per acord de la Junta Directiva de l’entitat, es facin acreedores 
d’aquesta distinció per la seva trajectòria personal envers el Club.  
 
Article 7 
 
Pel fet de subscriure la petició el candidat/ata a soci accepta els Estatuts del Club, 
així com el present reglament de Règim Intern, i els acords dels òrgans de govern i 
representació de l’entitat, així com les obligacions que es puguin derivar pels socis 
dels actes o contractes subscrits per aquella, i les seves normes complementàries. 
 
Tanmateix, la petició d’ingrés implicarà la submissió de la persona peticionaria als 
procediments arbitrals previstos en els Estatuts i el present Reglament. 
 
D’aquests extrems es deixarà constància per mitjà de full de recepció de la petició 
signat per l’interessat i el Secretari del Club. 
 
Article 8 
 
La condició de soci es perd: 
 
a) Per voluntat pròpia comunicada formalment per escrit a la Junta Directiva. 
 
b) Per sanció, acordada per la Junta Directiva del Club, prèvia tramitació del 
corresponent expedient disciplinari. 
 
La pèrdua de la condició de soci o sòcia, en cap cas  comportarà el 
reembossament de quotes ordinàries o extraordinàries. 
 
Article 9 
 
Els socis amb un mínim de cinc anys d’antiguitat, podran sol·licitar per una sola 
vegada la baixa temporal per un màxim de dos anys consecutius, sempre que ho 
justifiquin per escrit i aquesta petició sigui aprovada per la Junta Directiva. 
 
 
 
 
 



Article 10 
 
Drets dels socis: 
 
a) Lliure accés a tots els llocs on el Club organitzi o celebri actes, competicions o 
festivals, siguin instal·lacions pròpies o no, excepte quan per causes d’importància 
es decideixi mitjançant acord de la Junta Directiva, establir una quota o entrada per 
a casos determinats. 
 
b) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals del Club 
subjectant-se a les normes, reglament i disciplines establertes per a elles. 
 
c) Tenir veu i vot en l'Assemblea General a partir de la majoria d’edat, sempre que 
tinguin una antiguitat mínima d’un any ininterromput de permanència i no estiguin 
inhabilitats. 
 
d) Ser elegits pels òrgans de representació i govern del Club, sempre que tinguin 
plenitud de capacitat per a actuar i tinguin una antiguitat mínima d’un any 
ininterromput de permanència en el Club. 
 
Article 11 
 
Deures dels socis. 
 
a) L’abonament puntual de les quotes ordinàries i extraordinàries aprovades en els 
pressupostos i per l'Assemblea, i conforme a la seva classe de soci.  
 
Si el soci donat de baixa per aquest motiu decideix reingressar i no ha passat més 
d' un any, 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. 
 
En motiu de circumstàncies especials la Junta Directiva podrà acordar l’establiment 
de quotes extraordinàries, prèvia autorització de l’Assemblea de socis i sòcies. 
 
b) Acomplir els Estatuts de l’entitat, els Reglament Interns i els acords dels òrgans 
de representació o de govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves 
competències. 
 
c) 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. 
 
d) Comportar-se en tot moment amb la correcció que l’esport i la bona convivència 
exigeixen, respectant especialment les normes de seguretat en I' ús de les armes 



evitant la seva exhibició i manipulació fora dels llocs establerts. 
 
e) Fer un ús correcte de les instal·lacions del Club evitant actes que les deteriorin, 
responsabilitzant-se davant d’aquest dels danys ocasionats pel mal ús de les 
mateixes, bé pel propi soci, o bé pels seus acompanyants, familiars o visitants per 
ell recomanats. 
 
f) Facilitar el domicili pel Iliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar els 
seus canvis. 
 
g) Actuar amb la deguda correcció i esportivitat en totes aquelles competicions 
organitzades per la Federació Catalana de Tir o la Federación Española de Tiro, i 
en aquelles competicions organitzades per d’altres Clubs. 
 
h) Comunicar de manera immediata en un termini màxim de 24 hores qualsevol 
contingència policial i/o judicial que pugui comportar una privació del permís 
d’armes. 
 
Article 12 
 
Tot soci tindrà dret a l’accés a les instal·lacions del Club portant la identificació en 
lloc visible. S’ haurà també de registrar en el llibre de control que s’habiliti a tal 
efecte. La Junta Directiva podrà determinar si per raons de seguretat s’hauran de 
considerar àrees restringides, zones d’accés més controlades. 
 
En qualsevol moment i lloc estarà el soci obligat a identificar-se a petició del 
personal del Club. 
 
Article 13 
 
Podran ser admesos en les instal·lacions aquelles persones que venint 
acompanyades d’un soci, siguin presentats com a convidats.  
 
Els convidats podran efectuar exercicis de tir sempre que facilitin al personal de 
secretaria del Club, i amb caràcter previ a exercitar-se, les autoritzacions, llicències, 
i assegurances corresponents.  
 
Els convidats ocuparan el mateix Iloc del soci acompanyant, sota la seva supervisió 
directe i la seva responsabilitat.  
 
La Junta Directiva podrà limitar el nombre de convidats per raons de capacitat, 
oportunitat i seguretat de les persones i les instal·lacions. 
 



Article 14 
 
Discrecionalment, a judici de la Junta Directiva, es podrà permetre l’accés a les 
instal·lacions a qui, no sent soci, ni federat, ni convidat desitgi presenciar 
entrenaments, tirades o competicions, determinant en cada cas si fos oportú, la 
procedència o no del cobrament d’una entrada. 
 
Article 15 
 
La Junta Directiva haurà d’autoritzar la participació dels seus socis a proves oficials, 
quan representin al Club. 
 
CAPÍTOL III. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I 
D’ADMINISTRACIÓ 
 
Article 16 
 
1. Els òrgans de representació, govern i administració seran l’Assemblea General, i 
la Junta Directiva 
 
2. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’entitat, i els seus acords 
són vinculants per a tots els socis i per a la Junta Directiva. 
 
3. Integren l’Assemblea General tots els socis i sòcies numeraris majors d’edat que 
no tinguin suspesa la condició de soci en el moment de la convocatòria, i que 
tinguin un any –com a mínim- d’antiguitat. 
 
4. L’Assemblea General pot ser ordinària o extraordinària. És ordinària l’Assemblea 
que preceptivament s’ha de dur a terme un cop a l’any, i necessàriament dins dels 
cuatre mesos posteriors a la data de tancament de l’exercici, per conèixer i aprovar, 
com a mínim, les matèries següents: memòria de les activitats realitzades, 
liquidació de l’exercici vençut i pressupost per a l’exercici econòmic següent. 
 
Són extraordinàries totes les altres Assemblees que es convoquin en el curs de 
l’exercici. 
 
5. L’Assemblea General, a més de les esmentades en el punt anterior, té les 
següents competències: 
 
a) Fixació de la quantia de les quotes ordinàries i d’entrada, llevat que la 
modificació tingui únicament la finalitat de restablir el seu valor, i amb aplicació com 
a màxim del percentatge de variació de l’índex general de preus al consum (IPC), 
des de l’ultima modificació, acord que podrà ser adoptat per la Junta Directiva.  



 
b) Establiment de quotes extraordinàries o derrames, a proposta de la Junta 
Directiva i previ informe justificatiu del Tresorer. 
 
c) Adquisició, venda o gravamen dels béns mobles o immobles de l’entitat el valor 
dels quals excedeixi del 20% del pressupost o pressupostos anuals totals, de 
l’exercici. 
 
d) Definició del Règim Disciplinari, tant en la seva vessant procedimental com 
material. 
 
e) Anàlisi I adopció d’acords respecte de propostes que els socis vulguin presentar 
a l’assemblea, sempre que tingui el suport del 5% dels socis numeraris de l’entitat, 
segons el cens tancat a 31 de desembre anterior a la data de l’Assemblea. En cap 
cas aquestes propostes poden referir-se a les competències atorgades a 
l’Assemblea general de conformitat amb els punts anteriors. 
 
f) Modificació dels Estatuts. 
 
g) Designació d’auditors de comptes, que ho seran per un termini mínim de 2 anys i 
màxim de 5, a proposta de la Junta Directiva de l’entitat..  
 
h) Proposta de fusió o segregació de l’entitat, o dissolució de l’entitat. 
 
Article 17 
 
1. La convocatòria de les Assemblees s’ha de fer per acord de la Junta Directiva, a 
instància pròpia o a petició dels socis. En aquest últim supòsit, sempre que el tema 
proposat per a la seva deliberació no es refereixi a una qüestió ja tractada i resolta 
pel propi òrgan assembleari en els últims sis mesos anteriors a la data de la 
sol·licitud, es tindrà l’obligació de convocar-la si ho demanen un mínim d’un 10% 
dels socis numeraris. Des del dia que la Junta Directiva rebi la sol·licitud fins a la 
convocatòria de l’Assemblea no poden passar més de 30 dies naturals. 
 
La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea, ha de posar-se a 
disposició dels socis en el domicili del Club, com a mínim durant els 10 naturals 
anteriors al de la data de celebració de l’Assemblea. 
 
Les convocatòries s’han de publicar en un diari d’àmplia difusió a Terrassa, per 
tramesa directa a tots els socis, per anunci al taulell d’anuncis del club, I –en el seu 
cas- per comunicació realitzada per mitjà de la web corporativa del Club, amb 
tramesa de la comunicació per mail a tots els socis i sòcies. 
 



2. Les Assemblees Generals restaran vàlidament constituïdes en primera 
convocatòria quan hi concorrin la meitat dels seus membres, i en segona 
convocatòria amb independència del nombre d’assistents. Entre la primera i la 
segona convocatòria han de transcórrer al menys 30 minuts. 
 
3. Els acords s’han de prendre per majoria dels presents en el moment de la 
votació, excepte en aquelles matèries en què s’hagi previst una majoria qualificada. 
 
En concret es preveu que per l’adopció d’acords d’adquisició, venda o gravamen 
dels béns mobles o immobles de l’entitat el valor dels quals excedeixi del 20% del 
pressupost anual de l’exercici, sigui necessari el vot favorable d’almenys 2/3 dels 
assistents a l’Assemblea. 
 
De igual manera, per l’adopció d’acords de fusió, segregació, o dissolució del club, 
serà necessari un quòrum d’assistència d’almenys el 51% dels socis membres de 
ple dret del club, i l’acord s’haurà d’adoptar amb el vot favorable de, al menys del  
75% dels assistents. 
 
4. L’Assemblea General serà presidida per una mesa integrada pel President i els 
altres components de la Junta Directiva, i actuarà com a Secretari qui ho sigui de 
l’entitat, signant l’acta de la mateixa el President, el Secretari i dos socis escollits 
per sorteig. 
 
Article 18 
 
1. La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, 
dirigir i executar les seves activitats esportives, com també gestionar-ne el 
funcionament. 
 
2. La Junta Directiva està formada per un nombre de membres no inferior a cinc ni 
superior a vint-i-un. Formaran part de la Junta Directiva un President, un o més 
Vice-presidents, un Secretari, un Tresorer i els Vocals que calguin, que hauran de 
reunir com a mínim els requisits següents: ser majors d’edat civil, no tenir suspesa 
la condició de soci en el moment de la convocatòria i un mínim d’un any d’antiguitat 
com a soci.  
 
3. Correspon al President: la representació legal de l’entitat, i al Vice-president o 
Vice-presidents, per ordre de grau, substituir el President en cas d’absència, vacant 
o malaltia. En cas d’absència d’aquests, l’ha de substituir el membre de la junta 
amb més antiguitat com a soci de l’entitat. 
 
4. El Tresorer és el dipositari de l’entitat, i li correspon signar els rebuts, autoritzar 
els pagaments i portar els llibres de comptabilitat, sens perjudici de les 



competències que puguin correspondre al president i al secretari de l’entitat. Ha de 
formalitzar durant els tres primers mesos de cada any el balanç de situació i els 
comptes d’ingressos i de despeses, que s’han de posar en coneixement de tots els 
socis. Tanmateix facilitarà tota la documentació necessària als auditors de comptes 
de l’entitat –designats per l’Assemblea- per la confecció del corresponent informe 
d’auditoria.. 
 
5. El Secretari ha d’encarregar-se de l’arxiu de la documentació, de redactar els 
documents que afectin la marxa administrativa de l’associació esportiva i portar el 
llibre de registre d’associats i el llibre d’actes. 
 
6. L’adscripció dels càrrecs de Junta Directiva, llevat el de President, s’ha de fer 
entre els socis que integren la Junta, deixant-ho a la decisió del President. 
 
7. És competència de la Junta Directiva l’admissió, suspensió o pèrdua de la 
qualitat de soci; la convocatòria de les assemblees; la convocatòria d’eleccions per 
proveir els càrrecs de la Junta Directiva; la presentació a l’Assemblea General de 
l’informe o la memòria sobre les activitats de l’entitat, de la liquidació de l’exercici 
econòmic amb el balanç i el compte de resultats, i el pressupost i la programació 
per a l’exercici següent. 
 
8. L’elecció dels membres de la Junta Directiva s’ha de realitzar per un període de 6 
anys. Tots els càrrecs directius són reelegibles sense limitació temporal i les 
renovacions són totals. 
 
Els membres de la Junta Directiva són responsables de la seva actuació davant de 
l’Assemblea General. En cap cas poden tenir compensació econòmica. 
 
La Junta Directiva  ha de ser convocada pel seu President, a iniciativa pròpia o a 
petició d’un terç dels seus membres, amb una antelació mínima d’una setmana, 
sense perjudici que pugui reduïr-se aquest termini per causes d’urgència 
degudament justificades.  
 
Com a mínim s’ha de realitzar una reunió per trimestre, i la Junta restarà vàlidament 
constituïda quan hi siguin presents la meitat dels membres que la componen. 
 
Els acords de la Junta Directiva s’han d’adoptar per majoria simple dels membres 
presents, i correspon al Secretari d’estendre acta de les reunions de la Junta 
Directiva, la qual serà signada amb el vist-i-plau del President i transcrita al llibre 
d’actes del club un cop sigui aprovat per  Junta  el seu contingut. 
 
 
 



Qualsevol membre de la Junta Directiva pot exigir que quedi reflectit a l’acta el vot 
en contra que puguin emetre contra un acord i la seva explicació de vot, de forma 
succinta. 
 
Article 19 
 
Les discrepàncies entre el Club i els seus associats, per acords adoptats pels 
òrgans de representació, govern i administració, llevat els de matèria disciplinària 
relatius a la conducta esportiva, es resoldran per mitjà d’un arbitratge d’equitat que 
haurà de ser resolt pel Degà o Degana del Col·legi d’Advocats de Terrassa, o 
persona en qui delegui, acceptant el soci de comú acord i per escrit amb la 
submissió a aquest arbitratge. 
 
CAPÍTOL IV. PROCEDIMENT ELECTORAL 
 
Article 20 
 
Els membres de la Junta Directiva s’han de proveir mitjançant sufragi lliure, directe, 
igual i secret entre els socis de l’entitat amb dret a vot. 
 
Article 21 
 
Són electors i elegibles els socis numeraris amb les condicions següents en la data 
màxima per la presentació de candidatures:  
 
a) Ser majors d’edat. 
 
b) No tenir suspesa la condició de soci. 
 
c) Tenir una antiguitat mínima d’un any com a soci numerari del Club. 
 
d) No formar part de la Junta Directiva d’un altre club o entitat esportiva d’idèntica 
finalitat o objecte. 
 
e) No haver estat sancionat en els darrers dos anys per part de la Federació 
Catalana de Tir, la Federación Española de Tiro, el Tribunal Català de l’Esport o el 
Comité Español de Disciplina Deportiva.  
 
 
 
 
 
 



Article 22 
 
El procediment electoral s’ha d’ajustar a les fases següents: 
 
1. Convocatòria de les eleccions, que en tot cas correspon a la Junta Directiva, 
constitució de la Junta Electoral, i aprovació del cens electoral. 
 
2. Presentació i proclamació de candidatures. 
 
3. Realització de l’elecció, l’escrutini i proclamació dels guanyadors. 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 23 
 
La convocatòria d’eleccions per finalització natural del mandat ha de fer-se dins els 
darrers 6 mesos de vigència i sempre amb l’antelació necessària perquè l’elecció 
es faci abans que es clogui el mandat. 
 
Article 24 
 
La Junta Directiva ha de fer pública la convocatòria d’eleccions mitjançant l’anunci 
en un diari d’àmplia difusió a la localitat del domicili de l’entitat, i per tramesa directa 
als socis, i, en tot cas, s’ha de fer pública al tauler d’anuncis de l’entitat. Igualment, 
s’ha de comunicar a la Federació Catalana de Tir. 
 
Article 25 
 
La convocatòria que anunciï les eleccions ha d’informar almenys del següent: 
nombre de llocs que cal proveir, càrrecs, condicions per ser elector i candidat, dia i 
lloc del sorteig per a la designació dels components de la junta electoral, terminis 
d’exposició 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, i 
forma d’acreditació d’electors. 
 
Article 26 
 
La Junta Electoral designada ha d’estar integrada per un nombre de 3 membres i 
un nombre igual de suplents, que hauran d’acomplir amb les condicions previstes a 
l’article 12 dels Estatuts. 
 
 
 



 
Article 27 
 
Dins els dos dies següents a la seva designació, els components de la Junta 
Electoral han de prendre possessió del càrrec i constituir-la formalment.  
 
Article 28 
 
Correspon a la Junta Electoral: conèixer i resoldre les reclamacions durant el 
procés, l’admissió i el refús de les candidatures i proclamar-les, decidir incidents i, 
en general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els socis o candidats 
i publicar i comunicar els resultats. 
 
Article 29 
 
Les reclamacions davant la Junta Electoral s’han de fer en un termini màxim de 3 
dies naturals, 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 naturals 
següents. 
 
Contra els acords de la Junta Electoral, pot interposar-se recurs davant el comitè 
d’apel·lació de la Federació Catalana de Tir, en el termini de 3 dies hàbils següents 
a la notificació de l’acord impugnat o al d’aquell que s’entengui desestimada 
tàcitament la reclamació perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini 
establert. 
 
Article 30 
 
Les candidatures han d’incloure el nom dels socis candidats, encapçalades pel 
candidat a President. 
 
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 31 
 
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 la Junta gestora, òrgan que ha de 
convocar noves eleccions en un termini màxim de tres mesos. 
 
 



 
Article 32 
 
L’acta de proclamació de la candidatura guanyadora l’ha de comunicar la Junta 
Electoral mitjançant certificació, dins els 3 dies hàbils següents, a la Junta Directiva 
o la Junta Gestora, al Registre d’entitats esportives i a les federacions esportives 
catalanes a què estigui afiliada l’entitat.  
 
Els candidats elegits han de prendre possessió dins els 5 dies hàbils següents a la 
seva elecció, sense que aquesta circumstància modifiqui l’acabament del mandat 
natural previst en aquests Estatuts ni el començament del nou mandat. 
 
 
Article 33 
 
El cessament de components de la Junta Directiva es produeix, si és el cas, per les 
causes següents: 
 
1. Acabament del mandat natural per al qual van ser elegits. 
 
2. Pèrdua de la condició de soci de l’entitat. 
 
3. Pèrdua de qualsevol de les condicions per ser elegit. 
 
4. Mort o incapacitat que impedeixi l’exercici del càrrec. 
 
5. Decisió disciplinària que l’inhabiliti per ocupar algun càrrec dels òrgans de govern 
o representació de l’entitat. 
 
6. Aprovació d’un vot de censura. 
 
Article 34 
 
La suspensió del mandat com a membre de la Junta Directiva es produeix per les 
causes següents: 
 
1. Sol·licitud de l’interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho 
aprovi la Junta. 
 
2. Suspensió de la condició de soci. 
 
3. Temps que duri la instrucció d’un expedient disciplinari a un dels seus 
components. 



 
4. Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària. 
 
Article 35 
 
En cas d’existir vacants a la Junta Directiva perquè no s’ha proveït la totalitat dels 
càrrecs a les eleccions o pel cessament o suspensió d’algun dels seus 
components, sempre que no afecti el càrrec de President, es durà a terme la 
provisió transitòria de vacants, que ha de recaure sempre sobre socis que tinguin la 
consideració d’elegibles per al càrrec a proveir. Aquesta provisió transitòria es 
delega a la decisió de la Junta Directiva, que haurà de ser ratificada en la propera 
Assemblea General que realitzi l’entitat. 
 
El càrrecs vacants proveïts amb aquest procediment, i els designats per ocupar-los, 
són transitoris, només pel temps que resti de mandat al càrrec. S’exceptua 
d’aquesta norma el designat per substituir un membre de la Junta amb el mandat 
suspès temporalment, ja que en aquest supòsit el mandat de substitut s’ha de 
limitar al temps de suspensió del substituït, que es reincorporarà acabada la 
suspensió. Tot això, sense que les provisions transitòries puguin alterar el temps 
natural del mandat dels càrrecs previst en aquests estatuts. 
 
Article 36 
 
No obstant el previst en els articles anteriors, si la dimissió, renúncia o el 
cessament dels components de la Junta Directiva es produeix en forma simultània i 
generalitzada, cal constituir una Junta Gestora quan es doni un dels supòsits 
següents: 
 
a) Sempre que les vacants afectin a més del 50% dels components de l’òrgan 
directiu, incloent-hi la del President. 
 
b) Quan les vacants afectin a més del 75% dels membres directius, però no al 
President. 
 
c) En qualsevol cas, sempre que la Junta Directiva resti constituïda per un nombre 
de membres inferior a cinc persones. 
 
La Junta Gestora té com a finalitat principal convocar eleccions per proveir els 
càrrecs de la Junta Directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de 3 
mesos des que s’hagi pres possessió dels càrrecs. 
 
S’exceptua d’aquesta regulació els supòsits en els que la dimissió es produeix per 
la decisió dels cessants de presentar-se com a candidats en un procés electoral 



convocat. En aquest cas, si resten a la Junta Directiva 1/3 dels seus components, la 
Junta es manté amb aquests membres sense que calgui proveir les vacants ni 
nomenar la Junta Gestora; en cas contrari, els membres no dimitits més els titulars 
de la Junta Electoral es constituiran en Junta Provisional fins a la finalització de les 
eleccions. 
 
CAPÍTOL V. REGULACIÓ DEL VOT DE CENSURA 
 
Article 37 
 
Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President de l’entitat, la 
totalitat de la junta, o qualsevol dels seus membres, cal que ho demani per escrit la 
majoria simple dels membres de la Junta o, com a mínim, el 20% dels socis de 
l’entitat. 
 
Article 38 
 
Un cop presentada la sol·licitud de vot de censura, dins dels deu dies hábils 
següents s’ha de constituir una mesa de 5 persones formada per 2 membres de la 
Junta Directiva designats per aquesta, els dos primers socis signants de la 
sol·licitud i un delegat de la Federació Catalana de Tir, que en serà el President. 
 
Article 39 
 
Un cop comprovada l’adequació de la sol·licitud per part de la mesa del vot de 
censura als requisits de l’article 32 dels Estatuts, la  Junta Directiva ha de convocar 
l’acte de la votació, que haurà de realitzar-se en un termini no inferior a 10 dies 
hàbils ni superior a 20 dies hàbils. La convocatòria s’haurà d’ajustar a les 
condicions estatutàries per a la convocatòria d’assemblees. 
 
Article 40 
 
El vot de censura s’acordarà si el voten favorablement els 2/3 dels socis assistents 
a l’Assemblea convocada a l’efecte, i sempre que en l’acte de votació hi participin, 
com a mínim, un 25% del total de membres de ple dret del Club. 
 
Article 41 
 
Un cop acordat el vot de censura, el President, la Junta Directiva o els membres a 
qui afecti cessaran automàticament, i s’aplicarà el règim de provisió transitòria de 
vacants corresponent, segons els supòsits previstos en els presents Estatuts. 
 
 



 
CAPÍTOL VI. RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL 
 
Article 42 
 
Règim econòmic 
 
1. El patrimoni fundacional de l’entitat resta integrat per les aportacions inicials dels 
socis fundadors.  
 
2. L’ entitat se sotmet a règim de pressupost i patrimoni propi, amb les limitacions 
legals que corresponguin. 
 
L’objectiu principal dels béns de què disposa és el foment i la pràctica de les 
activitats esportives de l’entitat i les possibles rendes s’hauran d’aplicar a la 
conservació i el desenvolupament dels seus objectius socials, sense que en cap 
moment puguin repartir-se beneficis entre els seus associats i directius. 
 
3. La Junta Directiva té les facultats de disposició econòmica de l’entitat amb el límit 
del total de despeses previstes en el pressupost anual, amb una variació màxima 
d’un 20%. En el cas que calgui superar aquesta quantia s’estableix com a 
preceptiva la convocatòria d’una Assemblea General per tal que autoritzi el 
pressupost complementari. 
 
4. L’Assemblea General només pot autoritzar a la junta directiva l’adquisició, el 
gravamen i l’alienació de béns o acceptar diners en crèdit o préstec durant 
l’exercici, fins a un import conjunt que no excedeixi del 20% del pressupost 
d’ingressos. Per excedir d’aquest límit, cal que la proposta sigui aprovada per les 
2/3 parts dels assistents a l’assemblea. No es pot autoritzar l’emissió de títols de 
deute que estiguin garantits per parts alíquotes patrimonials a favor dels socis de 
l’entitat. 
 
5 .L’emissió de títols transmissibles representatius de deute o l’alineació o el 
gravamen de béns immobles el valor dels quals excedeixi del 20% del pressupost 
d’ingressos aprovats per a l’exercici s’han de tractar en assemblea general i ha de 
ser aprovat per les 2/3 parts dels assistents. 
 
6. Quan es tracti de prendre diners a préstec en quantitat superior al 50% del 
pressupost anual, i també en el supòsit d’emissió de títols de deute, és preceptiu 
l’informe favorable de la Secretaria General de l’Esport. 
 
7. El producte obtingut de l’alienació d’instal·lacions esportives i dels terrenys en 
què es trobin, ha d’invertir-se íntegrament en l’adquisició, la construcció i la millora 



de béns de la mateixa aplicació, segons els objectius esportius de l’entitat, llevat 
que la  Secretaria General de l’Esport informi favorablement respecte de l’inversió 
de l’ esmentat en altres aplicacions. 
 
Article 43 
 
Règim documental 
 
1. Integren el règim documental i comptable: 
 
a) el llibre d’actes 
 
b) el llibre de registre de socis 
 
c) els llibres de comptabilitat 
 
d) els balanços i comptes de guanys i pèrdues i la memòria econòmica 
 
2. Els llibres d’actes dels òrgans de govern i els de comptabilitat s’han de diligenciar 
davant els organismes administratius corresponents, davant la Federació Catalana 
de Tir o per diligència notarial. 
 
CAPÍTOL VII. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Article 44 
 
El règim disciplinari esportiu s’estén a conèixer les infraccions de les  competicions, 
de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa. 
 
La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de reprimir o 
sancionar els socis, esportistes, tècnics i directius. 
 
Article 45 
 
La potestat disciplinària confereix als seus titulars legítims la possibilitat de reprimir 
o sancionar les persones sotmeses a la disciplina esportiva o associativa del club, 
és a dir, als seus socis afiliats, esportistes, tècnics i directius, d'acord amb les 
normes legals estatutàries o reglamentàries i segons les seves competències 
respectives. 
 
L’exercici de la potestat disciplinària correspon: 
 
1. Als Jutges o Àrbitres durant el desenvolupament de les competicions de caire 



intern associatiu. Les seves decisions són inapel·lables. 
 
2. A la Junta Directiva, qui podrà delegar la mateixa, a un òrgan col·legiat constituït 
a l’efecte, el qual estarà compost per un nombre de membres no inferior a tres ni 
superior a cinc, els quals seran designats per la mateixa junta d’entre els socis en 
els quals concorrin les condicions de l’article 12 dels presents Estatuts. Aquest 
òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre per majoria els 
assumptes sotmesos a la seva competència. El seu mandat coincidirà -com a 
màxim- amb el de la Junta Directiva delegant.  
 
Article 46 
 
1. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la Junta 
Directiva o l’òrgan col·legiat constituït a l’efecte, es pot interposar recurs: 
 
a) Davant el comitè d’apel·lació de la Federació Catalana de Tir, quan es tracti de 
sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el termini màxim de 10 
dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat. 
 
b) Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les 
normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació 
de l’acte impugnat, i sempre que no hagi submissió a arbitratge. 
 
2. Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la Junta Directiva i ratificat 
per l’Assemblea General, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els 
procediments disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat 
vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de 
la Llei de l’esport, aprovat pel Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol. 
 
Article 47 
 
Les infraccions al present Reglament de Règim Intern per accions o omissions, es 
classificaran com a faltes Ileus, greus o molt greus, i es sancionaran en la forma 
que es determina en els articles que segueixen. Si d'un mateix fet o de fets 
successius es deriven dues o més faltes, aquestes seran sancionades 
independentment. 
 
L'ordre i la disciplina en competicions, proves i entrenaments, organitzats pel Club 
son competència de la Junta Directiva. Els seus Delegats, Instructors o Arbitres, 
estan facultats per adoptar mesures cautelars immediates que podran arribar a 
l’expulsió dels locals dels socis presumptament infractors. 
 
 



 
Article 48. Son infraccions molt greus: 
 
a) Les agressions als jutges, als àrbitres, als tiradors, al públic, als tècnics, als 
directius i a totes les altres autoritats esportives.  
 
b) Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’una prova o 
d’una competició o que obliguin a suspendre-les temporal o definitivament. 
 
c) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o una 
competició. 
 
d) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels 
càrrecs de representació o de direcció del Club, i tots els actes dirigits a impedir o 
pertorbar el desenvolupament dels processos electorals del club. 
 
e) El trencament de la sanció imposada per infracció molt greu o greu. 
 
f) L’ús o administració de substàncies o I'aplicació de procediments destinats a 
augmentar de forma artificial la capacitat física dels tiradors. 
 
g) Negar-se a sotmetre's a controls exigits per persones i òrgans competents, o be 
obstaculitzar o impedir la correcta pràctica d’aquests controls. 
 
h) 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 Iletra f) 
 
i) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera sistemàtica 
i reiterada de l’Assemblea General de socis.  
 
j) L'incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de I'Esport. 
 
k) L’acumulació de tres o més faltes greus dins d’un període de dotze mesos 
naturals. 
 
l) La manca de comunicació al Club de la incoació d’un expedient administratiu per 
infraccions tipificades en el Reglament d'Armes i normes de desenvolupament. 
 
m) La manca de comunicació al Club d’estar incurs en un procediment penal en 
qualsevol de les seves fases per delictes o faltes tipificats en el Codi Penal o lleis 
penals especials. 
 
n) No tenir vigents les assegurances requerides per la normativa del Club i la 



federativa, per la pràctica del tir.  
 
Article 49. Son infraccions greus: 
 
a) La inscripció en competicions oficials en nom del Club, havent denegat 
prèviament el permís la Junta Directiva. 
 
b) Falsificar les dades de la llicència, o la inscripció en una competició oficial 
mancant la llicència federativa, o realitzar la pràctica del tir sense estar en 
possessió de llicència federativa. 
 
c) No abonar les quotes establertes per l'Assemblea General del Club. 
 
d) L’acumulació dins d’un període de dotze mesos naturals, de tres o més faltes 
Ileus. 
 
e) La presència en estat d’embriaguesa o sota efectes de substàncies estupefaents 
en els locals o instal·lacions del Club. 
 
f) La greu desatenció, calúmnia, insults o ofenses per motius relacionats o no amb 
l’esport contra jutges, arbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats 
esportives o contra qualsevol soci o persona present o absent relacionada amb el 
Club. 
 
g) Les intimidacions o les coaccions fetes contra àrbitres, jutges, tècnics, directius i 
totes les altres autoritats esportives. 
 
h) La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions dictades pels jutges, 
àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives. 
 
i) La violació de secrets en afers que es coneixen per raó del càrrec. 
 
j) Causar danys materials a les instal·lacions esportives, als locals socials o 
propietats del Club de forma intencionada, o cometre deliberadament actes que 
posin en perill la seguretat dels presents. 
 
k) Els incompliments dels Estatuts de l’entitat, els Reglaments interns i altres 
disposicions reglamentàries, així com els acords dels òrgans de representació o de 
govern adoptats vàlidament en l’àmbit de les seves competències  
 
l) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directa o 
indirectament, indueixin o incitin a la violència. 
 



m) Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o d’una 
competició. 
 
n) La participació en proves, competicions i entrenaments col·lectius que hagin 
estat desautoritzats prèviament per la Junta Directiva. 
 
o) Tota manifestació pública a través d’un mitjà de difusió en el que s’atempti 
greument a l’ètica esportiva, el bon nom del Club o la pràctica de l’esport del Tir. 
 
Article 50. Són infraccions Ileus: 
 
a) Les observacions formulades a jutges, àrbitres, tècnics, directius i totes les altres 
autoritats esportives en l’exercici de Ilurs funcions, de manera que signifiquin una 
lleugera incorrecció. 
 
b) Les desatencions, insults o ofenses per motius relacionats o no amb I'esport, a 
altres socis, o persones presents. 
 
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 Ilurs 
funcions, així com la negativa a identificar-se a petició d’algun membre del 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 descurança, 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 alienes sense la deguda 
autorització de la Junta Directiva. 
 
h) La penalització per tres o més cops conforme a allò disposat en els Reglaments 
de la I.S.S.F. en proves i competicions, en el transcurs d’un any, sempre que siguin 
intencionades. 
 
i) Causar, per negligència inexcusable, danys a béns i instal·lacions esportives o 
posar en perill la seguretat de les persones. 
 
j) L'incompliment d'ordres, de convocatòries o instruccions dictades per jutges, 
àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives. 



 
k) Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportives, 
sempre que no tinguin el caràcter d’infracció greu. 
 
 
Article 51. Corresponen a les infraccions Ileus les següents sancions: 
 
a) La suspensió o inhabilitació temporal per un període no superior a un mes. 
 
b) La privació dels drets d’associat o associada per un període màxim d’un mes. 
 
c) La prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club, per un període màxim d’un 
més. 
 
d) L’avís, anotant-se en la fitxa personal de l'infractor. 
 
 
Article 52. Corresponen a les infraccions greus: 
 
a) La privació dels drets d’associat o associada per un període d’un mes a un any. 
 
b) La desqualificació de la prova. 
 
c) La prohibició d’accedir a les instal-lacions del Club, per un període d’un més a un 
any. 
 
d) L’amonestació pública, anotant-se en la fitxa personal de l'infractor. 
 
e) Multa pecuniària d’entre 500 Euros  i 1000 Euros.  
 
 
Article 53. Corresponen a les infraccions molt greus: 
 
a) Privació definitiva dels drets d’associat o associada. 
 
b) La privació dels drets d’associat o associada per un període d’un a quatre anys. 
 
c) Pèrdua de punts o llocs en la classificació. 
 
d) Pèrdua o desqualificació en la prova. En aquest cas, l’òrgan competent per a 
imposar la sanció pot alterar el resultat de la prova o la competició en la qual s’ha 
produït la infracció, si es pot determinar que, si aquesta no s’hagués produït, el 
resultat hauria estat diferent. En cas contrari, pot anular la prova o la competició en 



la qual s’ha produït la infracció. 
 
e) La prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club per un període d’un a tres 
anys. 
 
f) Multa pecuniària d’entre 1001 Euros i 3000 Euros. 
 
 
Article 54 
 
Les sancions pecuniàries, de pèrdua de la competició o la desqualificació en la 
prova, de descompte de punts en la classificació i de prohibició d’entrar als recintes 
esportius es poden imposar simultàniament amb qualsevol altra sanció. 
 
Article 55 
 
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 56 
 
Les sancions de suspensió temporal o definitiva, inhabiliten no tan sols en la 
condició per la qual foren imposades, sinó també per al desenvolupament de 
qualsevulla altra activitat relacionada amb el Tir Olímpic per part de la persona 
sancionada. 
 
Article 57 
 
Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de Ilur funció, aplicar la sanció en el 
grau que estimin convenient, tenint en compte la naturalesa dels fets, la 
intencionalitat del responsable, les conseqüències de la infracció i la concurrència 
de circumstàncies atenuants o agreujants. 
 
Article 58 
 
La complicitat o col·laboració necessària, així com la inducció o iniciació a la 
realització de qualsevol conducta tipificada com infracció en el present Reglament, 
serà sancionada com autoria. 
 
 
 
 



Article 59 
 
La responsabilitat disciplinària s’extingeix: 
 
a) Pel compliment de la sanció. 
 
b) Per prescripció de les infraccions o de les sancions. 
 
c) Per mort de la persona inculpada. 
 
d) Per aixecament de la sanció per acord de la Junta Directiva. 
 
e) Per la pèrdua de la condició de soci. En aquest cas, si la pèrdua de la condició 
es 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 termes de suspensió de la responsabilitat disciplinària no es computa als efectes 
de la prescripció de les infraccions ni de les sancions. 
 
 
Article 60 
 
Les infraccions Ileus prescriuen al mes, les greus a l’any, i les molt greus als tres 
anys d’haver estat comeses. 
 
Article 61 
 
Les sancions prescriuen al mes, si han estat imposades per infracció Ileu, a I'any, si 
han estat imposades per infracció greu, i als tres anys si corresponen a infracció 
molt greu. 
 
Article 62 
 
El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en que s’ha 
comès i s’interromp al moment en què s’acorda d’iniciar el procediment. Tornarà a 
computar si I'expedient roman paralitzat per causa no imputable a l’infractor durant 
més de dos mesos. 
 
Article 63 
 
El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà del dia en que 
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 64 
 
Són circumstàncies atenuants: 
a) Haver precedit, immediatament a la comissió de la infracció, una provocació 
suficient. 
 
b) Haver procedit el culpable, per penediment espontani, a reparar o disminuir els 
afectes de la falta, a donar satisfacció a I'ofés o a confessar-la als organismes 
competents. 
 
Article 65 
 
Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 
 
a) La reiteració. 
 
b) La reincidència. 
 
c) El preu. 
 
d) El perjudici econòmic ocasionat al Club. 
 
e) Haver realitzat la conducta estant en contacte físic amb un arma. 
 
Article 66 
 
Hi ha reiteració quan l’autor d’una infracció ha estat sancionat en l’any natural  
immediatament anterior per un altre fet que tingui assenyalada una sanció igual o 
superior, o per més d’un que tingui assenyalada una sanció inferior. 
 
CAPÍTOL VIII. PROCEDIMENT DISCIPLINARI 
 
Article 67 
 
La imposició de qualsevol sanció requerirà la instrucció prèvia d’un expedient 
disciplinari d’acord amb els procediments establerts en el present Reglament. 
 
En el cas d’infraccions de les regles de la prova o competició, o de la conducta 
esportiva, susceptible d’ésser qualificades de constitutives d’una falta Ileu o greu, 
quan requereixin la intervenció immediata dels òrgans disciplinaris per raó del 
desenvolupament normal de la prova o competició, es poden tramitar pel 



procediment d’urgència.  
 
Article 68 
 
Un cop iniciat qualsevol procediment, la Comissió Disciplinària pot adoptar, amb 
subjecció al principi de proporcionalitat, les mesures provisionals que estimi 
pertinents per a 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 la Junta Directiva en el termini 
de tres dies hàbils comptats des de I'endemà de la notificació de l’acord en que 
s’adopti la mesura. 
 
Article 69 
 
Les sancions imposades seran immediatament executives, sense que les 
reclamacions o els recursos que s’hi interposin en contra en paralitzin o en 
suspenguin I'execució, Ilevat que, després d’haver interposat el recurs, I'òrgan 
encarregat de resoldre’l acordi, a instancia de part, la suspensió de l’execució de la 
sanció imposada, si hi concorre algun dels requisits següents: 
 
a) Si la no-suspensió pot comportar danys o perjudicis de reparació impossible o 
difícil. 
 
b) Si hi ha aparença de bon dret en favor de la persona que presenta el recurs. 
 
c) Si la no-suspensió pot provocar la impossibilitat d’aplicar la resolució del recurs. 
 
EL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA 
 
Article 70 
 
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 qui estigui oficialment encarregat d’aixecar-la i pel competidor o Ilurs 
representants. 
 
El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia, sempre 
que la mateixa es registri a les oficines del Club dins el segon dia hàbil següent al 
de la comissió de la presumpta infracció.  
 
 



Article 71 
 
Els interessats, en el termini de dos dies hàbils següents al dia en que els va ser 
lliurada l’acta de la prova o competició, o en el termini de dos dies hàbils següents 
al dia en que hagi estat notificada la denúncia, poden formular, per escrit, les 
al·legacions o les manifestacions que en relació amb els fets imputats a l’acta o 
denúncia, considerin convenient a Ilur dret i poden, dins el mateix termini, proposar 
o aportar també, si s’escau, les proves pertinents per a demostrar Ilurs al·legacions, 
si tenen relació amb el fets imputats. 
 
Article 72 
 
Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica de la qual es requereix 
l’auxili de la Junta Directiva, el Comitè de Disciplina abans de dictar la resolució 
pertinent, si estima procedent la pràctica de la prova, ha d’ordenar que es practiqui 
el mes 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 73 
 
Si no es sol·licita la practica de prova o, un cop practicades les admeses o 
transcorregut el termini establert per a practicar-les, el Comitè de Disciplina, en el 
termini màxim de cinc dies, dictarà la resolució en què de manera succinta, s’han 
d’expressar els fets imputats, els preceptes infringits i els que habilitin la sanció que 
s’imposi. 
 
El Comitè de Disciplina tindrà plena llibertat en l’apreciació i valoració de les proves, 
antecedents i informes que hi hagi a I'expedient; i segons siguin aquests, emetrà la 
corresponent resolució. Però en el cas que els interessats demanessin pràctica de 
proves i l’òrgan resolutori ho considerés improcedent, s’hauran d’incloure en la 
mateixa resolució els motius de la denegació de les proves. 
 
Article 74 
 
El Comitè de Disciplina, quan consideri que no hi ha dades suficients per dictar una 
resolució definitiva, podrà ajornar-la per un termini  màxim de 10 dies. Mentrestant 
podrà acordar les mesures provisionals que consideri adients. Les suspensions 
provisionals dictades en aquests casos, es consideraran com a part de les sancions 
definitives que imposi en el seu dia. 
 
 
 



Article 75 
 
La resolució del Comitè de Disciplina 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 els òrgans davant dels quals s’hagin d’interposar. 
 
La notificació de la resolució es realitzarà mitjançant correu certificat amb acús de 
rebut. En cas que I'expedientat rebutgi la notificació i passats 15 dies des de la data 
en que es va enviar la notificació sense obtenir l'acus de rebut, es realitzarà una 
segona notificació mitjançant el mateix sistema, i es notificarà per avis en el tauler 
d’anuncis del Club. Si aquesta segona resolució tampoc pugués ser efectuada, es 
farà per mitjà d’anunci al tauler d’anuncis del Club, iniciant-se el còmput dels 
terminis per  a la interposició dels recursos corresponents.  
 
Les resolucions sancionadores seran immediatament executives excepte que el 
Comitè d'Apel·lació de la Federació de Tir Olímpic o d’òrgan competent acordi la 
seva suspensió. 
 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 
 
Article 76 
 
El procediment ordinari s’inicia amb la providència de la Junta Directiva d’ofici, o 
denúncia de part.  
 
Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o les persones que les 
presenta, la relació dels fets que puguin constituir infracció i la data de comissió i, 
sempre que sigui possible la identificació dels possibles responsables. 
 
Article 77 
 
La Comissió de Disciplina, abans d’acordar l’inici del procediment, pot ordenar, amb 
caràcter previ, les investigacions i les actuacions necessàries per a determinar si  hi 
concorren circumstàncies que justifiquin I'expedient, i/o per a identificar la persona 
o les persones que en puguin resultar responsables,  i d’altres circumstàncies. 
 
Article 78 
 
La Comissió de Disciplina, després d’analitzar la denúncia o el requeriment per a 
incoar un expedient i practicades les actuacions prèvies que es considerin 
pertinents, dictarà una providència d’inici de I'expedient, si entén que els fets que es 
denuncien poden constituir infracció. En cas contrari, dictarà una resolució que 
acordi la improcedència d’iniciar I'expedient. En ambdós casos la providència es 



notificarà a qui ha presentat la denúncia o el requeriment per a iniciar I'expedient. 
 
No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi I'inici de I'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 79 
 
La providència en què s’acordi I'inici del procediment ha de contenir el nomenament 
d'Instructor o Instructora, el qual s’ha d’encarregar de la tramitació de I'expedient, i 
el del Secretari o Secretària que ha d’assistir l’Instructor o Instructora en la 
tramitació; a mes d’una succinta relació dels fets que motiven I'inici de I'expedient, 
la possible qualificació, la identificació de la persona o les persones presumptament 
responsables i les sancions que hi podrien correspondre, sens perjudici del que 
resulti de la instrucció de I'expedient. 
 
En la providència que acordi I'inici del procediment s’ha de concedir als interessats 
el termini de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, perquè puguin 
proposar per escrit la pràctica de totes les diligencies de prova que puguin conduir 
a l’aclariment dels fets i a I'enjudiciament adient. 
 
Article 80 
 
A l’Instructor o Instructora i al Secretari o Secretària, els són aplicables les causes 
d’abstenció i recusació previstes en la legislació vigent per al procediment 
administratiu comú.  
 
Els interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de cinc dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la notificació de la providència d’inici de I'expedient i 
davant del mateix òrgan que l’hagi dictat, el qual haurà de resoldre sobre la 
recusació en el termini dels tres dies hàbils següents. 
 
Article 81 
 
Un cop transcorregut el termini establert pel segon paràgraf de l’article 79, 
l'instructor o instructora, mitjançant la resolució oportuna, ordenarà la pràctica de 
les proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants per al 
procediment i la resolució. Per aquest motiu, en la mateixa resolució, l’Instructor o 
Instructora obriran a prova I'expedient per un termini no superior a vint dies hábils ni 
inferior a cinc, i comunicaran als interessats, a qui els ha d’ésser notificada la 
resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar cada prova. 
 



 
Article 82 
 
Si l’Instructor o Instructora considera prou acreditats els fets que s’investiguen, no 
procedirà 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 recórrer 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, resoldrà sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el 
cas que l’admeti, resoldrà el que procedeixi per a la pràctica corresponent. 
 
Article 83 
 
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 I'endemà del dia en 
què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposarà l’arxiu de I'expedient, si 
considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari  
formularà un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els fets imputats, les 
circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin constituir 
motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució. 
 
Article 84 
 
La proposta d’arxiu de I'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 presentar per escrit les al·legacions que 
considerin adients per la defensa de Ilurs drets o interessos. 
 
La notificació del plec de càrrecs es realitzarà mitjançant correu certificat amb acús 
de rebut i en el cas que l'expedientat rebutgi la notificació es realitzarà un segon 
intent de notificació pel mateix sistema.  
 
Article 85 
 
Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les 
al·legacions, l’instructor o instructora elevarà I'expedient a la Comissió de Disciplina 
per que confirmi o modifiqui la proposta de resolució a la vista de les al·legacions 
formulades pels interessats, prèvia deliberació i vot en la que Instructor i Secretari 
no podran participar.  
 
Si la Comissió de Disciplina considera que no hi ha dades suficients per dictar una 
resolució definitiva, podrà ajornar deu dies la seva decisió, podent acordar mentre 
tant les mesures provisionals que consideri adients. Les suspensions provisionals 



fixades en aquests casos, es consideraran com a part de les sancions definitives 
que es puguin imposar en el seu dia. 
 
Article 86 
 
La resolució de la Comissió de Disciplina posarà fi a I'expedient i s’ha de dictar en 
el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà en que es va elevar 
l’expedient per la seva resolució.  
 
La resolució definitiva 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 dels òrgans davant dels quals s’hagin d’interposar.  
 
DELS RECURSOS 
 
Article 87 
 
Totes les resolucions dictades per la Comissió de Disciplina seran recurribles 
davant del Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana de Tir Olímpic en el termini 
de deu dies hàbils a partir del dia següent a la data de notificació d’aquella 
resolució, i de conformitat amb els requisits específics que la normativa federativa 
estableixi.  
 
Els recursos interposats contra les resolucions dictades per la Comissió de 
Disciplina en matèria Disciplinaria Associativa seran resolts per mitjà d’un arbitratge 
d’equitat, d’acord per ambdues parts, realitzat pel Degà o Degana del Col·legi 
d’Advocats de Terrassa o persona en qui aquest delegui; laude que haurà de ser 
resolt en el termini màxim de 30 dies. 
 
CAPÍTOL IX. REFORMA DELS ESTATUTS I CAUSES D’EXTINCIÓ O 
DISSOLUCIÓ 
 
Article 88 
 
Els Estatuts poden ser modificats o reformats per acord de l’Assemblea General 
convocada a l’efecte mitjançant votació favorable de les 2/3 parts dels socis 
assistents. 
 
Article 89 
 
El Club es pot extingir per resolució judicial, per fusió o absorció en altres 
associacions o clubs, i per les altres causes previstes en l’ordenament jurídic 
vigent.  



 
L’extinció del Club per qualsevol causa comporta la cancel·lació, d’ofici o a 
instància de part, de la seva inscripció al Registre d’entitats esportives. 
 
Article 90 
 
Dissolta l’entitat, el romanament dels seu patrimoni social, si n’hi ha, revertirà a la 
col·lectivitat, i a tal efecte s’haurà de comunicar aquesta dissolució a la Secretaria 
General de l’Esport, perquè acordi la destinació dels béns per al foment i 
desenvolupament de les activitats esportives de la ciutat de Terrassa. 


