CLUB DE TENNIS BARCELONA-TEIÀ

REGLAMENT GENERAL DE RÈGIM INTERIOR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- El present Reglament regula les relacions, actuacions i comportaments dels
socis del CLUB DE TENNIS BARCELONA-TEIÀ, en l’ús i gaudi de les seves dependències
e installacions socials, així com d’aquelles persones que les utilitzin sense tingué la
condició de socis.
Article 2.- L’ incompliment de les normes contingudes en el present Reglament,
donarà lloc a la consideració d'infracció i a la seva conseqüent amonestació o sanció
d'acord amb la gravetat i reincidència
CAPÍTOL I.

PISTES

De la utilització i reserva de les pistes de tennis i pàdel en general.
Article 3.- Cada jugador podrà ocupar les pistes únicament durant una hora, quan
altres socis desitgin jugar i no existeixin pistes lliures. És facultat de la Junta Directiva
ampliar aquest horari a una hora i trenta minuts quan es juguin dobles.
Article 4.- Els jugadors que desitgin ocupar una pista haurien de dirigir-se a
l'encarregat de l'oficina de control de pistes, el qual anotarà els seus noms a la casella
corresponent a la pista que estigui desocupada, en el quadre-horari corresponent.
Tots els jugadors haurien d'estar presents al Club en aquest moment; per excepció, si
se sollicita jugar un partit de dobles n’hi haurà prou que estiguin presents tres dels
jugadors.
Cap jugador podrà ocupar una pista fins que s'hagi practicat l'anterior anotació. Tampoc
podrà estar inscrit en més d'una pista; però quan acabi de jugar, podrà inscriure's de
nou.
Tots els jugadors hauran de personar-se obligatòriament en la recepció del Club i signar
en la fulla del quadre horari de la pista abans d'entrar en la mateixa.
Tot aquell jugador que hagi jugat un màxim de dues vegades el mateix dia, no podrà
tornar a disposar de pista encara que el seu company es disposi a fer-ho per primera o
segona vegada. Podrà disposar de pista en el cas que a l'hora de començar a jugar per
tercera i successives vegades, hi hagi alguna pista desocupada.
Quan la utilització d'un servei del Club estigui subjecte a un pagament addicional, el
sollicitant del mateix es responsabilitzarà de satisfer el seu import. El cost del servei ho
determinarà la Junta Directiva i estarà exposat en la recepció del Club.
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Article 5.- Si els jugadors inscrits no poden utilitzar la pista per estar ocupada o per
qualsevol altre motiu, haurien de romandre al Club fins a l'hora fixada per a la seva
ocupació.
El dret a la pista reservada és personal i intransferible, per tant es perdrà la reserva si
els socis que es disposin a ocupar-la no són els mateixos que hagin sollicitat la reserva.
Article 6.- Una vegada finalitzat el temps d'ocupació de la pista a la qual es refereix
l'article 3, els jugadors haurien d'abandonar-la si a altres jugadors se'ls ha adjudicat la
mateixa pista.
Sempre que deixin una pista sense que l'ocupin altres jugadors, haurien de comunicarlo a l'encarregat de l'oficina de control de pistes.
Article 7.- La Junta Directiva té la facultat de reservar les pistes que cregui necessàries
amb motiu de partits o competicions oficials i entrenaments. També podrà, en les hores
de menor ocupació de pistes, cedir l'ús d'alguna d'elles a persones o entitats
determinades, si ho considera convenient per als interessos del Club.
Article 8.- Serà necessària el compliment i el bon comportament dels jugadors en la
pista, sense alçar la veu, ni produir sorolls, ni introduir a la pista objectes aliens al joc,
ni proferir paraules malsonants que puguin molestar a altres jugadors. Els que
transgredeixin aquesta norma de convivència podran ser advertits pel personal
autoritzat del Club i en la seva reincidència per la Junta Directiva.
El vestir de forma inapropiada, amb indumentària aliena a aquest esport i especialment
amb calçat inadequat, serà motiu d'advertiment i abandó de la pista. En competicions
oficials, la vestimenta adequada serà la reglamentada per les normes de la Federació
Catalana corresponent.

CAPÍTOL II.

UTILIZACIÓ DE LES INSTALLACIONS

Article 9.- La condició de soci dóna dret a l'ús de tots els serveis i installacions del
Club, amb els límits establerts estatutàriament o derivats d'aquest Reglament.
Els alumnes de l'Escola de Tennis, mentre satisfacin la seva quota, tindran dret a usar
tots els serveis del club
Article 10.- L'horari d'obertura al públic de les installacions del Club serà de 8 a 23
hores. No es donarà cap pista després de les 21,30 hores i es tancarà el servei de
pistes a les 22,30 hores.
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La Junta Directiva podrà ampliar aquest horari per a casos concrets, així com limitar als
menors d'edat la utilització de determinades installacions si no van acompanyats de
persones que es responsabilitzin dels mateixos. (piscina, gimnàs).
Article 11.- Es prohibeix l'entrada al recinte del Club a tota classe d'animals domèstics
o de companyia.

Article 12.- Els nens menors de dotze anys, haurien d'anar acompanyats dels seus
pares o d'alguna persona que es faci responsable d'ells.
Article 13.- No estarà permès jugar a futbol o a altres esports dintre del recinte del
club, excepte en les zones destinades expressament a això i en la pista poliesportiva.
Sent preferent l'ús d'aquesta pista per a la pràctica del tennis per a entrenament.
La utilització de la paret d'entrenament, quedarà limitada a mitja hora per un mateix
jugador en cas d'haver altre soci que desitgi utilitzar-la.
Article 14.- Quant als jocs d'atzar que puguin practicar-se en el Club, la seva
reglamentació i control, és regirà pel preceptuat per la Direcció de Joc de la Generalitat
i altres normes aplicables a aquesta matèria i el que determini la Junta Directiva.

CAPÍTOL III.

ENTRENADORS

Article 15.- El servei d'entrenadors es regirà per aquest Reglament, per tant queda
prohibit impartir classes remunerades que vagin en contra a allò que recullen les
normes següents.
Article 16.- Únicament s'autoritza la docència a les persones degudament titulades per
la Federació Catalana de Tennis i designades pel club. La Junta Directiva elaborarà i
exposarà al públic la llista d'entrenadors autoritzats i podrà fixar condicions específiques
per a cadascun d'ells.
Article 17.- Únicament podran gaudir del servei d'entrenadors els socis d'honor,
honoraris, actius, transeünts, infantils actius y abonats a secció esportiva, sota l'horari
que segons les diferents èpoques de l'any s'acordi.
Article 18.- El soci, que tenint reservada una hora, no es presenti, estarà obligat a
satisfer l'import del servei com si ho hagués utilitzat. Si la classe no es realitza per
causa aliena al soci, aquest no estarà obligat a satisfer el seu import
Article 19.- El servei d’entrenadors lliurarà diàriament a l'encarregat de l'oficina de
control de pistes, l'horari de classes previst per a l'endemà.
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CAPÍTOL IV.

SERVEI DE VESTUARIS

Article 20.- Els vestuaris comprenen l'oficina de control de pistes i els departaments
separats destinats a senyores i cavallers.
Article 21.- L'organització de l'oficina de control de pistes engloba els serveis
següents: quadre-horari de pistes, lloguer d'armaris i tovalloles, venda i lloguer de
pilotes, convidats, piscina, gimnàs, i els altres que s'acordi establir. Correspon a la Junta
Directiva la regulació dels preus d'aquests serveis.
Article 22.- L'oficina de control de pistes serà atesa per un encarregat, amb les
obligacions següents :
a) atendre als socis en les qüestions relacionades amb els serveis abans citats.
b) guardar els objectes de valor que li confiïn els socis en custòdia.
c) tenir a la disposició dels jugadors el quadre-horari de pistes, inscrivint aquells
jugadors que desitgin jugar.
d) cuidar que les inscripcions i els partits es duguin a efecte segons els corresponents
reglaments. Per a la bona marxa de l'organització del Club, els socis haurien de seguir
les seves indicacions.
Article 23.- En cas de lloguer de pilotes i tovalloles, aquestes haurien de ser
retornades a l'encarregat de l'oficina de control de pistes una vegada finalitzada la seva
utilització. L'omissió d'aquest requisit de devolució implicarà que el Club carregui al soci
l'import de dita bé, a valor de nou.
Article 24.- Els socis que utilitzin qualsevol servei de vestuari, haurien de liquidar a
l'encarregat de l'oficina de control de pistes l'import total del mateix.
Queda expressament prohibida la creació de comptes per raó de serveis. Si per
qualsevol causa no es fes efectiu l'import del càrrec corresponent, se li girarà al soci
amb el rebut de la pròxima quota social. Si deixés acumulades diverses notes
impagades, la Junta Directiva podrà denegar la utilització del servei, i en cas de
contumàcia, aplicar el règim sancionador previst en aquest Reglament.
Article 25.- Els socis que tinguin adjudicats armaris, podran deixar les claus d'aquests
en l'oficina de control de pistes, sense que per això el Club es constitueixi en depositant
d'aquestes claus, ni per tant es responsabilitzi per la pèrdua o mal ús de les mateixes.
El Club declina tota responsabilitat derivada de la sostracció de qualsevol objecte
dipositat en els armaris dels vestuaris. El Club solament es fa responsable dels objectes
de valor que hagin estat lliurats perquè en sigueu custodis a l'encarregat de l'oficina de
control de pistes.
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CAPÍTOL V.

CONVIDATS

Article 26.- Tots els socis del Club tindran dret a convidar a altres persones no socis,
en els serveis i sota les condicions que a continuació s'expressen.
Article 27.- El soci que convidi a altra persona no soci del Club , abans d'utilitzar cap
servei del Club, haurà d'indicar-lo expressament a l'encarregat de l'oficina de control de
pistes, qui li informarà del cost del servei. Una vegada finalitzada l'estada del convidat,
el soci convidant haurà d'abonar en l'oficina de control de pistes l'import del servei
utilitzat.
Article 28.- Per a la celebració de banquets privats, tot soci haurà de sollicitar a la
Junta Directiva l'autorització pertinent,
la qual podrà o no concedir-la,
responsabilitzant-se el soci signant de la sollicitud, de qualsevol contingència que es
produeixi , i de satisfer el cànon corresponent.
Article 29.- El Club es reserva en tots els casos, el dret d'admissió de convidats,
qualsevol que sigui el soci convidant. A aquest efecte, la Junta Directiva podrà fer ús
d'aquest dret en la forma que estimi mes convenient, amb vista a la protecció del bon
nom de l'Entitat, tant en l'aspecte social com esportiu.
Article 30.-El Club, mitjançant acord de la seva Junta Directiva, podrà convidar a
utilitzar els serveis que jutgi convenient a qualsevol persona, sempre que les
circumstàncies del cas ho facin aconsellable per redundar en benefici de l'Entitat

CAPITULO VI.

PISTES ILLUMINADES

Article 31.- El servei d'illuminació de pistes es cobrarà per fraccions de quarts d’hora i
el preu serà establert per la Junta Directiva.

CAPITULO VII.

NORMES PER AL US DE LA PISCINA

Article 32.- Els socis i convidats tindran en compte les regles generals de convivencia,
tant en el seu comportament com en l'ús de peces adequades de bany, abstenint-se de
tot quant sigui susceptible de causar molèsties als altres banyistes.
Article 33.- No es permetrà banyar-se sense haver-se dutxat prèviament.
Article 34.- Queda prohibit sortir de l'espai destinat a piscina i solàrium en vestit de
bany.
Article 35.- No es permetrà jugar a la pilota ni practicar qualsevol altra activitat que
pugui causar molèsties als altres usuaris de la piscina.
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Article 36.- El Club declina tota responsabilitat pels accidents i perjudicis que puguin
sobrevenir per l’incompliment de les anteriors normes, o per l'ús indegut dels serveis de
piscina i annexos.

CAPÍTOL VIII.

PROCEDIMENTS SANCIONADOR.

Secció 1ª Normes comunes
Article 37.- Amb independència de la responsabilitat civil o penal que puguin incórrer,
els socis queden subjectes a la responsabilitat disciplinària en els termes previstos en el
present Capítol.
Article 38.- Queden exempts de responsabilitat els menors de dotze anys.
En cas de comissió d'infracció per un menor de dotze anys, no li resultarà d'aplicació la
responsabilitat disciplinària, sense perjudici de la facultat d'amonestació verbal per
qualsevol representant de l'entitat, però sí la pecuniària si existissin perjudicis de
naturalesa econòmica, que recaurà solidàriament sobre els pares si són socis i sobre qui
s'hagués fet responsable per escrit del seu comportament en el moment de presentació
del menor a l'entitat. No obstant això, s'aplicarà al menor infractor el detallat en la
secció 3ª d'aquest Capítol a efectes merament informatius.
Article 39.- En cas de comissió d'infracció per un convidat, serà responsable pecuniari
dels danys econòmics, si els hagués, el soci convidant, sense perjudici de la facultat
d'exercitar les accions judicials que poguessin correspondre a l'entitat directament
contra l'infractor, o al soci convidant contra el convidat en dret de repetició.

Secció 2ª De les accions i omissions considerades com falta i la seva
gradació.
Article 40.- Es consideraran, a l'efecte de sanció, faltes lleus les següents :
a) l’ incompliment o desobediència de les normes estatutàries o reglamentàries dictades
o les que en un futur les substitueixin, així com qualsevol directriu emanada dels òrgans
autoritzats de l'entitat, sempre que d'aquestes transgressions no es derivin danys o
perjudicis per a tercers, el propi Club, els seus empleats o els seus representants.
b) la utilització inadequada dels serveis i installacions sempre que revesteixi la suficient
entitat com per a ser considerada falta i no comporti danys.
c) qualsevol acte de desatenció o falta de respecte cap als altres socis o empleats,
sempre que manqui de gravetat.
d) l'ocupació de pistes, l'ús d'installacions o l'entrada de convidats sense la
complementació dels requisits establerts en el present Reglament.
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e) la falta de paraula al respecte i consideració deguda als altres socis, convidats,
empleats del Club i membres de la Junta Directiva.
f) la negativa a ser identificat o acreditar la seva condició de soci quan fos requerit per
a això per algun empleat del Club.
g) La falta de custòdia suficient al menor de dotze anys exercida per les persones
enumerades en el paràgraf segon de l'article 38, respectivament, en supòsits de
comissió d'infraccions per part del menor que no originin perjudici econòmic.
h) els actes enumerats en l'article següent quan manquin de la suficient transcendència
per a ser qualificats com greus.
i) l'ús reiteratiu de paraules grolleres i malsonants en les dependències del Club.

Article 41.- Es consideraran, a l'efecte de sanció, faltes greus les següents :
a) la comissió de dues faltes lleus dintre del període de caducitat corresponent a les
mateixes.
b) l’ incompliment de la sanció que pogués haver resultat imposada per la comissió
d'una falta lleu.
c) l’ incompliment o desobediència de les normes estatutàries o reglamentàries dictades
o les quals en un futur les substitueixin, així com qualsevol altra directriu emanada dels
òrgans autoritzats de l'entitat, sempre que d'aquestes transgressions es derivin
perjudicis per a tercers, el propi Club, els seus empleats o els seus representants, per
import superior a 100 euros i inferior a 300 euros. Si el dany s'hagués produït
voluntàriament, es considerarà falta greu amb independència del seu valor, sempre que
no excedeixi de 300 euros.
d) el deslluïment de béns propietat dels socis o convidats o del Club.
e) la falta d’obra al respecte i consideració deguda als altres socis, convidats i empleats
del Club.
f) l'estada no autoritzada en les installacions del Club fora de l'horari que romanguin
obertes als socis.
g) la sostracció de qualsevol tipus de béns quan el valor del sostret no excedís de 100
euros i l'acte no s'hagués efectuat amb violència.
h) els actes enumerats en l'article següent quan manquin de la suficient transcendència
per a ser qualificats de molt greus.
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Article 42.- Es consideraran, a l'efecte de sanció, faltes molt greus la següents :
a) la comissió de dues faltes greus dintre del període de caducitat corresponent a les
mateixes.
b) l’ incompliment de la sanció que pogués haver resultat imposada per la comissió
d'una falta greu.
c) l’ incompliment o desobediència de les normes estatutàries o reglamentàries dictades
o les quals en el futur les substitueixin, així com qualsevol altra directriu emanada dels
òrgans autoritzats de l'entitat, sempre que d'aquestes transgressions es derivin
perjudicis per a tercers, el propi Club, els seus empleats o els seus representants per
import superior a 300 euros. Si el dany s'hagués produït voluntàriament, s'aplicarà la
sanció corresponent en el seu grau màxim.
d) la sostracció de béns de qualsevol tipus quan el valor del sostret excedís de 100
euros o l'acte s'hagués efectuat amb violència en les coses o les persones. En cas
d'intervenir violència, s'aplicarà la sanció en el seu grau màxim.
e) la comissió de danys a béns del Club o dels socis o convidats per import superior a
300 euros. Si el dany s'hagués produït voluntàriament, s'aplicarà la sanció en el seu
grau màxim.
f) la presència en les installacions en estat d'embriaguesa o sota els efectes de
substàncies tòxiques o psicotròpiques. Aquesta circumstància, en cap cas es
considerarà com atenuant si comet altres faltes, i si produís danys o perjudicis a altres
persones, o a béns del Club, s'atindrà al contemplat en els articles dictats d'aquest
Reglament.
g) l'ús fraudulent del carnet de soci.
h) la comissió de qualsevol acte tipificable com delicte de conformitat amb el disposat
en el Codi Penal i altres normes que ho complementi.

Secció 3ª De les sancions corresponents a les faltes
Article 43.- Les sancions corresponents a les faltes seran :

1. Per faltes lleus
a) prevenció per escrit
b) reprensió privada.
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2. Per faltes greus
a) suspensió dels drets corresponents a la condició de soci per un període entre dos i
sis mesos.
b) acumulativament, sanció econòmica de tant al duplo dels perjudicis causats al Club,
socis, convidats, empleats o membres de la Junta Directiva, si els hagués.

3. Per faltes molt greus
a) suspensió dels drets corresponent a la condició de soci per un període comprès entre
sis mesos i dos anys.
b) expulsió definitiva com soci del Club.
c) acumulativament, sanció econòmica de tant el quàdruple dels perjudicis causats al
Club, convidats o empleats, si els hagués.
Article 44.- Quan un sol acte fos constitutiu de dues faltes diferents s'imposarà la
sanció que correspongui a la castigada amb major gravetat.
En cas de comissió de dues o més actes constitutius de falta, se sumaran les penes
corresponents a cadascuna d'elles.
En cas que la comissió d'una falta anés conseqüència de la comissió d'una altra de
naturalesa més greu, s'imposarà tan solament la sanció corresponent a aquesta última,
però en el seu grau màxim.
En cas de la reiteració de tres o més faltes molt greus, s'imposarà la pena d'expulsió
definitiva.

Secció 4ª Del procediment sancionador
Article 45.- El procediment sancionador s'iniciarà d'ofici tan prompte com la Junta
Directiva tingui coneixement de la comissió de la falta que ho motivi o com a
conseqüència de denúncia o notificació, i es dirigirà contra persones concretes. No es
considerarà denúncia les comunicació anònima.
Article 46.- La simple sospita de la comissió de la falta o la constància de la mateixa
desconeixent-se els autors, podrà originar l'obertura de diligències informatives
únicament als efectes de valorar la necessitat d'incoació del procediment sancionador o
constatar la identitat de la persona o persones contra qui haurà de ser dirigit.
En aquestes diligències l'òrgan competent recaptarà la informació que consideri
suficient per a adoptar l'acord d'incoació o arxiu, i no se subjectaran a tràmit reglat,
salvant la necessitat de comunicar als presumptament responsables dels fets, si fossin
coneguts, l'inici de les diligències, i la seva possibilitat de fer allegacions sobre
l'expedient en qualsevol moment del mateix.
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La decisió d'incoar diligències informatives, la designació de la persona o persones que
haurien de tramitar-les, la d'arxivar les incoades i la de convertir-les en origen del
procediment sancionador, correspon a la Junta Directiva.
Article 47.- Iniciat el procediment sancionador, es comunicarà a les persones contra
les quals es dirigeixi mitjançant lliurament de còpia de l'acord d'incoació, que haurà de
ser pres per la Junta Directiva. En ell s'expressarà la persona o persones designades
com instructores de l'expedient, que haurien de ser membres de la Junta Directiva.
Article 48.- Una vegada practicada l'anterior notificació, gaudiran els socis contra els
quals es dirigeixi l'expedient d'un termini comú de quinze dies naturals per a fer
allegacions i proposar mitjans de defensa, sent admissibles quants resultessin
procedents per a l'esbrinament dels fets o la concreció de la responsabilitat i la pràctica
de la qual resultés possible sense perjudici de cap tipus per al Club.
Article 49.- Les proves proposades i les que l'òrgan instructor estimi d'interès, sense
cap límit, haurien de ser practicades en el termini màxim d'un mes des de la recepció
de l'escrit d'allegacions, podent intervenir el soci expedientat en la seva pràctica.
Article 50.- Transcorregut el termini anterior, l'òrgan instructor elevarà les actuacions
a la Junta Directiva, juntament amb un informe valoratiu de les mateixes i una proposta
de sanció, que serà debatuda en la sessió corresponent i motivarà resolució acordant la
imposició o no de sanció. Aquesta resolució serà ferma, llevat d’allò que disposa el
l'article 53 .
Article 51.- La Junta Directiva no podrà en cap cas imposar una sanció superior a la
proposta per l'òrgan instructor en el seu informe.
Article 52.- Totes les decisions i actes haurien de ser motivats i seran notificats al soci
o socis formats.
Article 53.- Excepcionalment, podrà el sancionat per resolució ferma, sollicitar la
revisió de l'expedient per entendre que no s'han complert els requisits de forma
especificats en els anteriors articles, en aquest cas es procedirà a la seva subsanació, si
és possible, o es repetiran els actes nuls i els successius que portin causa d'aquells.
Aquesta sollicitud haurà d'efectuar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la
imposició de la sanció per la Junta Directiva i serà debatuda per aquesta i resolta
mitjançant resolució motivada i inapellable.
Article 54.- La Junta Directiva podrà donar publicitat a les sancions proposades i els
fets que les motivin, sense identificar als seus autors.

Secció 5ª . De l'anotació de les sancions en els expedients dels socis i la seva
cancellació.
Article 55.- Les sancions disciplinàries imposades als socis es faran constar en
expedients oberts a aquest efecte i de naturalesa personal tan prompte com siguin
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ferms. Es considerarà ferm la sanció fins i tot quan, eventualment, el soci sancionat la
recorri davant una instància diferent de l'Entitat, ja sigui federativa, administrativa o
judicial.
Article 56.- Les sancions disciplinàries anotades en l'expedient personal d'un soci
podran ser cancellades abans del terme de la seva caducitat a instància del sancionat,
mitjançant resolució motivada pel sr. President de l'Entitat, i aprovada per la majoria de
la Junta Directiva. Per a això, el sancionat haurà d'elevar al Sr. President escrit
explicatiu de les circumstàncies concurrents que, al seu judici, permetin la cancellació.
Article 57.- En tot cas, l'anotació de les sancions disciplinàries serà cancellada d'ofici
transcorreguts els següents termes :
1º.- dos anys en supòsits de faltes considerades molt greus.
2º.- un any en supòsits de faltes considerades greus.
3º.- sis mesos en supòsits de faltes considerades lleus.
El còmput del termini per a la cancellació s'iniciarà en el moment que la sanció sigui
ferma i s'entendrà de caducitat, no podent ser interrompuda per cap actuació o decisió
corporativa.
Article 58.- En qualsevol moment, els socis podran consultar els seus expedients
personals i sollicitar, si escau, la cancellació d'anotacions caducades mitjançant escrit
dirigit a la Junta Directiva que es farà constar l'existència de l'anotació i la data de la
caducitat.
Article 59.- No es computaran a l'efecte d'apreciació de reincidència les faltes
sancionades l'anotació de les quals en l'expedient personal del soci hagi caducat.

DISPOSICIONS FINALS
La Junta Directiva prendrà les mesures oportunes per assegurar l'estricte compliment
d'aquestes normes, interpretant-les en cas necessari i modificant-les quan les
circumstàncies ho aconsellin, donant compta d'aquestes modificacions en la pròxima
Assemblea de Socis.
Les variants introduïdes es faran públiques, mitjançant la seva exposició al tauler
d'anuncis del Club, fins a la celebració de l'Assemblea de Socis.
Aquest reglament serà enviat a tots els socis i abonats, i lliurat als nous socis i abonats
en el moment del seu alta com a tals i, en general, als quals ho sollicitin en les oficines
del Club. El seu desconeixement, per les causes que siguin, no eximirà del compliment
de les normes en ell contingudes, ni constituirà atenuant quan escaigui l'aplicació de
sancions o responsabilitats.

11

DISPOSICIÓ DEROGATORIA
Queden derogades quantes normes i disposicions d'ordre interior hagin estat adoptades
per l'Entitat amb anterioritat a aquest Reglament en tant es contradiguin amb el mateix.
Queda completament derogat el Reglament General de Règim Interior de data Març de
1997.
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