
ANNEXOS ALS ESTATUTS DEL CNB. NORMES DE RÈGIM INTERN I 
DISCIPLINARI 

 
TITOL I. Normes complementaries de règim intern 
 
Capitol I. generalitats  sobre l’aplicació de les normes. 
 
Art.1.  Els presents anexos regiran la conducta i comportament dels socis de número, de 
mèrit, o tercers convidats, tant pel que fa a les relacions entre ells com pel que respecta 
al correcte us de les instal.lacions, serveis i bens comuns, de manera que possibiliti un 
nivell de convivencia adient a les instal.lacions de l’entitat i en el desenvolupament de 
qualsevol activitat que el CNB  organitzi. 
Art. 2. Els vocals de cada secció o activitat que tingui lloc a l’entitat seran els màxims 
responsable s del compliment de les presents normes. Els vocals només hauran de 
sotmetre la seva activitat davant de la Junta Directica, de la qual en formen part, tal com 
disposa l’art. 13 dels Estatuts de l’entitat. 
 
Art. 3. Si algun soci o convidat cometés alguna infracció de les normes estatutàries o de 
règim intern, es procedirà d’actord amb les normes de règim disciplinari contingudes 
tant en els estatuts de l’entitat com en aquest annex. 
 
Capitol 2. Normes complementaries a les d’adquisició i pèrdua de la qualitat de soci. 
 
Art. 4. Qualsevol soci podrà demanar, si ho desitja, la baixa temporal de l’entitat. 
Aquesta sol.licitud es farà per escrit adreçat al secretari de la junta del CNB.  Cas de que 
la junta del CNB aprovi la sol.licitud de baixa temporal, aquesta es farà efectiva al 
trimestre següent. 
 
Art. 5. La baixa temporal només es concedirà en els casos següents, 

a. Per canvi de domicili o per raons de fein, i en qualsevol cas quan aquests 
trasllats es facin fora dels límits territorials de Catalunya. 

b. Pel compliment de serveis militars, socials o assimilats 
c. Per altres situacions excepcionals 

 
Art. 6. El secretari presentarà la sol.licitud davant la Junta directiva de l’entitat que, 
seguint els criteris de l’article anterior, analitzarà i valorarà cas per cas si és o no 
procedent. <en cas de ser concedida la baixa temporal, aquesta tindrà una durada de 
temps que es correspondrà amb les necessitats al.legades pel soci i, en qualsevol cas, 
tindrà una durada máxima de dos anys. Un cop pasta aquest temps i només en casos 
excepcionals prou fonamentats, la Junta estudiarà la pròrroga de la baixa per el temps 
màxim improrrogable d’un any. Aquesta sol.licitud de pròrroga es presentarà igualment 
per escrit. 
 
Art. 7. Si no s’ha rebut cap comunicació expressa del soci subjecte de la baixa 
temporal, la secretaria de l’entitat li tornarà a cursar  de nou el rebut trimestral. En el cas 
que aquest rebut sigui retornat com impagat per l’entitat bancaria del soci, es 
considerarà aquest com baixa definitiva per manca de pagament i perdrà qualsevol dret 
que tingui o pugui tenir. 
 



Art. 8. Cas que ocasionalment, el soci amb baixa temporal sigui a la ciutat, podrà gaudir 
de les instal.lacions del CNB.  Si més no, l’assistència asidua o reiterada  d’aquest soci 
podrà provocar la revisió del seu estatus per la Junta directiva. 
Capitol 3. Normes complementaries a les quotes de soci. 

 
Art. 9. Tots aquells socis majors de 65 anys, que tinguin una antiguitat ininterrompuda 
de 35 anys  i es trobin en situació de dificultat econòmica, podran sol·licitar a la Junta 
Directiva, una reducció de la quota d’associat de fins al 50%. Malgrat això i, en casos 
molt excepcionals de precarietat, es podria acordar la concessió d’una quota totalment 
exempta. 
 
Art.10. En tots els casos, correspon a la Junta decidir la concessió de qualsevol tipus de 
quota especial.  
 
Art. 11. Tots aquells socis que, a data de l’aprovació d’aquesta normativa, ja gaudeixin 
d’algun tipus de quota reduïda, veuran respectats els drets adquirits. 
 
Capítol 4. Sobre l’us de les piscines. 
Art. 12. És obligatori  per a tots els usuaris de les piscines dutxar-se abans de banyar-se. 
 
Art. 13. Queda prohibit utilitzar a les piscines pilotes, matalassos, peus d’ànec, ulleres, 
tubs i qualsevol mena de joc d’us aquatic. Resten exclosos de la prohibició els 
pneumàtics o salvavides per part de les persones l’ús dels quals resulti necessari. 
 
Art. 14. El comportament dels usuaris de les piscines serà sempre respectuós envers els 
demés usuaris i envers el personal del CNB, encarregat de la vigilancia d’aquestes i 
s’obeïran les indicacions d’aquests. Resten especialment prohibides, per la perillositat 
que suposen, les empentes i corredisses als marges de la piscina, així com saltar des de 
les baranes separadores. 
 
Art. 15. Correspondrà al personal encarregat de les piscines, i en darrer terme al 
responsable general de personal del CNB , vetllar pel compliment de les presents 
disposicions, podent ells mateixos advertir i amonestar els contraventors. <en cas que 
l’infracció persisteixi, es farà saber per escrit al vocal responsable, qui posarà en 
coneixement de la junta la infracció, per si aquesta creu oportú aplicar una correcció 
disciplinaria al contraventor. 
 
Capítol 5. Sobre l’us de la pista polideportiva. 
 
Art. 16. El quadre d’horaris d’activitats, preferències i rotacions s’exposarà 
públicament al tauler d’anuncis del CNB. En darrera instancia, el vocal responsable de 
les seccions esportives no federades serà l’encarregat del seu compliment. 
 
Art. 17. Els practicants de futbol sala o de básquet, davant de la necessitat de disposar 
de la pista en la seva totalitat per tal de practicar aquests esports, pactaran l’horari d’us 
de la pista amb el responsable general de personal o, en darrera instància, amb el vocal 
responsable de les seccions esportives no federades. 
 
 
 



Capítol 6. Sobre la utilització dels hangars d’embarcacions. 
 
Art. 18. Qualsevol usuari  que vulgui accedir a qalsevol dels hangars d’embarcacions 
aura de fer saber la seva intenció al responsable general de personal del CNB o en 
absència d’aquest, al empreat que faci les funcions en aquell moment. 
 
Art. 19. El soci amb llicència federativa que vulgui fer servir material de vela propietat 
del CNB aura d’omplir el formulari de petició que se li facilitarà  la recepció. Un cop 
signat aquest formulari, el soci peticionari es fa responsable del correcte us de 
l’embarcació i del material que se li ha proporcionat. El material de navegació es 
tornarà a les prestatgeries del CNB un cop finalitzada l’activitat, en bones condicions i 
preparat per ser utilitzat novament. 
 
Art. 20. La cesio del material de vela del CNB serà discrecional per part del personal 
encarregat si, per les condicions meteorològiques adverses es considera que pot ser 
perillosa la navegació a vela. En aquest cas s’haurà de comptar, a més, amb 
l’autorització del comodor. 
 
Art. 21. El responsable general del personal constatarà el compliment d’aquests 
extrems. Igualment, i sense dilació, Frà saber al comodor qualsevol anomalia dels 
hangars, del material que s’hi emmagatzema o qulsevol disfunció, desordre o mal us 
causat per algun dels socis usuaris i que li puguin ser imputats, per tal de que, si cal, 
s’adoptin mesures correctives contra aquest. 
 
Capitol 7. Normativa d’ús de casetes, vestidors, dutxes, zones socials i altres llocs d’us 
comú. 
 
Art. 22. Tots els socis tenen l’obligació d’observar un comportament correcte envers el 
personal empleat del CNB i de conservar i fer us adient de totes les instal.lacions 
comunes. Correspondrà a tots els empleats del CNB vetllar per la correcta utilització i 
conservació d’aquestes instal.lacions per part dels usuaris, siguin socis o no. Els 
empleats tenen l’obligació de fer saber als membres de la Junta directiva qualsevol mal 
us o disfunció causada pels usuaris, per si fos mereixedora d’alguna mesura reprovatòria 
per part d’aquesta. 
 
Art. 23. Els empleats del CNB no permetran que els usuaris utilitzin cap estri, sigui de 
la naturalesa que sigui, que pugui malmetre les instal.lacions. 
 
Art. 24. Es demanarà als socis una aparença curosa en el vestir, sobretot si s’accedeix a 
la primera planta. <en aquest sentit, s’evitarà accedir-hi només amb el vestit de bany. 
 
Art. 25. No es permetrà l’entrada d’animals domèstics a les dependències del CNB, 
llevat de les excepcions previstes a la legislació vigent sobre gozos pigall. 
 
Art. 26. Es fixarà un horari d’utilització del gimnàs i sala de musculació, així com, 
d’acord amb el monitor de la sala, es fixarà un altre horari per les sessions guiades de 
gimnástica. 
 



Art. 27. Els horaris del CNB en general, i de les diferents instal.lacions en particular 
podran ser modificats per raons d’interés general quan així ho consideri la Junta 
directiva. En aquest cas, es farà pública la modificació d’horaris amb antelació suficient. 
 
TITOL II.    Normativa especifica sobre l’us i transmissio de les casetes de bany. 
 
Capitol 1.  Normativa general 
 
Art. 28. Les casetes són propietat del CNB que en cedeix l’ús als socis  a canvi d’una 
quota anual renovable automàticament per anys successius.  

 
Art. 29. El titular és el soci de ple dret,  amb qui el CNB ha pactat la cessió d’ús. 
 
Art. 30. La utilització de les casetes es limita al titular i als socis explícitament 
autoritzats per aquest. 
 
Art. 31. L’administració del Club mantindrà un cens amb les persones autoritzades pel 
titular a utilitzar la caseta, per tal que el personal del Club els faciliti les claus. 
 
Art. 32. Serà responsabilitat del titular de la caseta tenir cura de la seva neteja i higiene. 
Si no fos així, el Club actuaria d’ofici per a netejar-la, repercutint-ne els costos al titular. 
En casos extrems de deixadesa es podria decidir la rescissió del seu ús. 
 
Art. 33. No s’admetrà l’acumulació d’objectes col·locats a la part superior de les 
casetes que malmetin l’aspecte estètic del conjunt de la planta. 
 
Art. 34. El personal del club només podrà accedir a les casetes amb l’autorització del 
titular o de la junta per causes de força major. Per tant, en absència dels usuaris, les 
claus sempre hauran d’estar a consergeria. 
 
Art. 35.  Cap soci titular podrà disposar de més d´una caseta. 
 
Capitol 2.   Titularitat: accès i transmissions 
 
Art. 36.  Existeix una llista d’espera, a la que s’hi pot inscriure qualsevol soci que 
prèviament  ho hagi sol·licitat per escrit a Secretaria.  

 
Art. 37.  La llista d’espera seguirà un ordre cronològic d’inscripció. La renúncia al torn 
implicarà la pèrdua definitiva de la tanda i serà causa de la baixa a la llista d’espera.  
 
Art.  38. En cap cas s’admetrà la transmissió entre vius del dret d´ús de les casetes. 
 
Art.  39. Les transmissions de les casetes es faran d’acord amb els següents criteris: 

 
a. En l’àmbit familiar, la transmissió  del dret serà entre els cònjuges o 

entre familiars de fins a segon grau. 
b. En l’àmbit d’amics i parents, qualsevol dels que formaven el grup 

inicial en el moment d’adquirir la caseta podrà optar a la seva  
titularitat. 



c. Totes les línies succesòries de descendència en ambdós grups, tenen 
el mateix dret d’ús de la caseta. 

d. En cas de transmissió, el titular serà el que els usuaris amb dret a la 
caseta ho determinin. 

e. En cap altre cas s’admetrà transmissió de dret d’ús de les casetes 
entre socis. 

f. En tot els casos, la Junta haurà d’aprovar el canvi de titularitat o bé 
decidir una nova titularitat. 

 
Art. 40. El CNB no  reconeixerà la subrogació del drets i obligacions dels titulars a 
favor de tercers. Si el titular no utilitza la caseta i la resta d’usuaris no forma part de la 
cadena successòria (punt 12), El Club recobrarà el dret d’ús de la caseta i la cedirà  al 
primer de la llista d’espera. 

 
Art. 41. El no pagament de la quota anual per a l´ús de la caseta comportarà 
automàticament i de forma immediata l’extinció de l’esmentat dret. 
 
TITOL III.  Normes complementaries de règim disciplinari. 
 
Art. 42. Donant compliment d’alló disposat per l’art. 42.2 dels Estatuts del CNB, la 
Junta directiva estableix tot seguit un règim tipificat de sancions i un procediment 
disciplinari d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legislació vigent. En tot alló 
no previst en els articles següents, serà aplicable el règim disciplinari previst en la Llei 
8/1988, de l’Esport. 
 
Art. 43. en compliment del que disposa l’article 41 dels Estatuts del CNB, la Junta 
Directiva assumeix l’exercici de la potestat disciplinaria en totes les activitats de 
l’entitat, tant en el vessant social com en l’esportiu. 
 
Art. 44. La Junta directiva delega la vigilancia i el control del compliment de les 
normes de Règim intern als vocals de cada una de les diferents seccions de què consta 
l’entitat i, en últim extrem, a tots els membres dela Junta. 
 
Art. 45. Els vocals i, en general, qualsevol membre de la Junta que per raó del seu 
càrrec tingui coneixement d’un fet que pugui suposar l’incompliment dels Estatuts o de 
les presents normes per part de socis o empleats de l’entitat, informarà per escrit a la 
Junta en un termini no superior a quinze dies. 
 
Art. 46. Después de ser-li comunicat el fet, la Junta directiva el valoraràn en la primera 
reunió posterior a la recepció de l’informe escrit. En el cas de vaure indicis clars d’un 
incompliment d’alguna norma estatutària o de Règim intern es constituirà el comité de 
disciplina integrat pel president i secretari de l’entitat i, en el seu cas, el membre de la 
junta que hagi confeccionat l’informe escrit. Aquests iniciaran  l’instrucció d’un 
expedient disciplinari ocasionat per la infracció denunciada. 
 
Art 47. Un cop constituït el Comité de disciplina i en el temini d’una setmana, aquest 
citarà a declarar els socis o empleats implicats en la presumpta infracció. La declaració 
escrita serà signada pel declarant i pels membres del Comité de disciplina i passarà a 
integrar-se a l’expedient. 
 



Art. 48. Un cop escoltades totes les persones implicades en els fets denunciats, el 
Comité de disciplina es reunirà, qualificarà la falta comesa, si n’hi ha, i, si s’escau, 
elevarà una proposta de sanció per escrit a la Junta directiva que, un cop valorada, 
tipificarà definitivament el fet i proposarà la sanció més adient. 
 
Art. 49. Les infraccions poden tipificar-se com a lleus i greus. 
 
Art. 50. Seràn faltes greus, 

a. Agredir fisicament o verbalment alters socis o empleats de l’entitat. 
b. Causar de manera premeditada danys a les intal.lacions, bens o serveis de 

l’entitat o dels demés socis o empleats. 
c. L’incompliment greu de les normes estatutàries o de règim intern. 
d. La reincidència en una falta lleu. 
e. Qualsevol altre actuació que malmeti notòriament el bon nom de l’entitat i la 

convivencia entre els socis. 
 

Art. 51. Serà falta lleu tota actuació o comportament no descrit i que pugui ser 
considerat com a lesiu per als sòcis, empleats o per l’entitat segons el criteri general, de 
tal manera que aquesta actitud pertorbi d’alguna manera la correcta convivencia entre 
els socis, la dignitat dels empleats o el correcte us dels bens, recursos i instal.lacions de 
l’entitat. 
 
Art. 52. Les sancions a que dóna lloc una infracció greu son, 

a. La pèrdua de la condició de soci. 
b. La suspensió temporal dels drets com a soci per un termini superior a trenta 

dies. 
 

Art. 53. Les sancions a que dóna lloc una infracció lleu son, 
a. La suspensió temporal dels drets com a soci per un termini que pot anar d’un a 

trenta dies, en funció de la gravetat dde la infracció comesa. 
b. L’amonestació verbal del soci infractor. 
 

Art. 54. en compliment de l’article 42 dels estatuts de l’entitat, contra les decisions 
definitives es pot interposar recurs escrit 

a. Davant la Junta directiva, quan es tracti de sancions disciplinaries lleus 
b. Davant l’Assemblea General, quan es tracti de sancions disciplinaries greus, o 

per l’incompliment de les prescripcions estatutèries o reglamentaries 
imposades per la Junta Directiva. 

 
Disposició derogatoria.  Un cop sigui ratificat per l’Assemblea General de socis, el 
present Reglament de règim intern derogarà en la seva totalitat el Reglament de règim 
intern aprovat en l’Assemblea general del  mes de febrer de 2000. 
 
 
Badalona, 19 de març de 2005 
 
 
 

 


