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Club de Tir  “EL  MOLÍ” 
 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 
 

 

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. 

 
Article 1.-Objecte del Reglament. 
 

El present Reglament es redacta en virtut de la competència establerta en l’article 5 dels 

vigents Estatuts del Club de Tir “El Molí”. L’entitat es regeix per la Llei 8/1988 de 

l’esport Català, per altres disposicions que la despleguin o substitueixin i pel Decret 

145/1991 de 17 de juliol.  

L’activitat esportiva principal de l’entitat serà de caràcter federat. 

 

Article 2.- Àmbit d’aplicació. 
 

L’àmbit d’aplicació del present reglament s’estén: 
 

a) A tot l’espai i/o instal·lacions esportives i de serveis, i a qualsevol altre espai o 

equipament de titularitat actual o futura del Club de Tir “El Molí”. 
 

b) Als socis en totes les seves categories.  
 

c) Als usuaris esporàdics i/o passavolants de les instal·lacions esportives i de serveis. 

 

 

CAPÍTOL II. COMPETÈNCIES. 

 
Article 3.- Competència per a l’aplicació del reglament. 
 

Correspon al Club de Tir “El Molí” la competència per a l’aplicació d’aquest Reglament 

sense perjudici de la potestat i/o vigilància del Consell Català de l’Esport de la 

Generalitat de Catalunya.  

 

Article 4.- Competències del personal. 
 

4.1.- Es podrà nomenar un responsable del funcionament de les instal·lacions integrat 

en la figura d’encarregat. Aquesta persona tindrà cura de la gestió del Club en totes les 

seves facetes, esportives, de control i conducta dels socis i/o usuaris passavolants, així 

com del manteniment de les instal·lacions i el seu entorn. Efectuarà la gestió sota les 

ordres directes del President del Club o, en el seu defecte, dels respectius vicepresidents.  

4.2.- El personal adscrit al Club de Tir “El Molí”  te plenes competències per denunciar 

les infraccions que puguin cometre els socis o terceres persones per la mala pràctica en 

relació amb les conductes esportives i/o socials, i ha de donar compte de les seves 

actuacions a la Junta Directiva en la persona del President.  
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CAPÍTOL III.  DELS SOCIS. 

 
Article 5.- Tipologia dels socis. 
 

Els socis es podran dividir o diferenciar en: Actius o Numeraris, Honoraris o Honorífics 

i Infantils, de conformitat amb el que regula l’article 6.1 dels Estatuts. En cap cas els 

diferents tipus de socis tindran tracte diferencial en les seves obligacions.  
 

L’Assemblea General podrà aprovar, a proposta de la Junta Directiva, altres tipus de 

socis o regular diferents modalitats entre els socis actius, que en cap cas podrà limitar 

els drets i les obligacions mínimes. 

 

Article 6.- Admissió de socis. 
 

6.1.- El número de socis és il·limitat. 
 

6.2.- Les persones interessades en adquirir la condició de soci hauran de formular la 

sol·licitud per escrit, comunicant les dades personals i els requisits contemplats en el 

model de full oficial facilitat pel Club. En tot cas, hi haurà de figurar la declaració 

expressa que l’interessat coneix i accepta els Estatuts i altra normativa del Club. 
 

6.3.- En el moment de la incorporació de nous socis, aquests hauran d’abonar la quota 

d’entrada establerta en el seu moment aprovada per l’Assemblea General.  
 

6.4.- Caldrà, en tots els casos, que la sol·licitud presentada estigui avalada per dos socis 

numeraris. Sense aquest requisit, la sol·licitud serà desestimada.  
 

6.5.- La Junta Directiva resoldrà l’admissió de les persones que hagin formulat 

sol·licitud d’ingrés com a Soci. 
 

6.6.- Tanmateix la Junta podrà suspendre temporalment l’admissió de nous socis per 

causes fonamentades. 

 

Article 7.- Drets del soci. 
 

Els socis gaudeixen dels drets que contempla l’article 6.5 dels Estatuts. 

 

Article 8.- Deures del soci. 
 

8.1.- Els socis han de complir amb les obligacions que contempla l’article 6.6 dels 

Estatuts, i atendre el CALENDARI DE COBRAMENT* aprovat per l’Assemblea General 

Ordinària del dia 28/03/2010, o els que puguin ser aprovats en posterioritat. 
 

8.2.- Complir les normes i reglaments en les diferents competicions socials o en els 

entrenaments lliures o controlats.    
 

8.3.-  Complir en totes les decisions dels àrbitres encarregats de la direcció i supervisió 

de les competicions així com complir estrictament les instruccions de la/s persona/es 

responsable/s de la galeria de precisió i/o instal·lacions de plat. 

 

Article 9.- Pèrdua de la condició de soci.  
 

9.1.- La condició de soci es perd per voluntat pròpia, comunicada formalment per escrit 

a la Junta Directiva i, en tot cas, abans del 31 de desembre de cada any, perquè tingui 

efecte econòmic a partir del dia 1 de gener de l’exercici següent. 
 

9.2.- Per sanció disciplinària fruit d’una infracció  molt greu. 
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CAPÍTOL IV. COMPETICIONS, TIRADES I ENTRENAMENTS. 

 
Article 10.- Normes i Obligacions. 

 

10.1.- Les competicions i/o tirades es regiran pel reglament de la Federació Catalana de 

Tir Olímpic (seccions de plat i precisió) i les normes contemplades en aquest 

Reglament. 
 

10.2.- En el moment de formular la inscripció en una competició o tirada, el soci caldrà 

que presenti la seva llicència federativa vigent. Aquesta llicència haurà de tenir-la en tot 

moment a disposició del personal adscrit al Club, àrbitres i responsables de galeria  per 

realitzar entrenaments, lliures o controlats, tirades esporàdiques o simples proves 

d’armes. 
 

10.3.- En precisió, les inscripcions quedaran tancades a les 20:00 hores del dia anterior a 

la competició o tirada per fer el sorteig i assignació dels llocs de tir.  
 

10.4.- En precisió, els tiradors hauran de presentar-se trenta minuts abans de l’horari 

previst de l’inici de la competició o tirada per fer la verificació de la documentació 

reglamentaria.   
 

10.5.- En plat, les inscripcions es formalitzaran al mateix moment, sempre que el 

programa no contempli la inscripció anticipada o altre sistema.    
 

10.6.- En precisió, tot/a tirador/a haurà d’efectuar, cada any, un mínim de tres tirades 

socials i/o entrenaments controlats a efectes de renovació. La participació en campionats 

i/o competicions en altres clubs es tindran en compte prèvia presentació de l’acta 

corresponent. 
 

10.7.- Cada tirador serà responsable del dany material o físic que ocasioni amb motiu de 

la manipulació de la seva arma com a conseqüència de la falta de compliment de les 

normes de seguretat i/o conducta  contingudes en aquest Reglament, havent d’acatar, de 

bon grat, les instruccions que rebi per part dels àrbitres o de la/es persona/es 

responsable/s de la galeria de precisió i/o instal·lacions de plat. 
 

10.8.- Les inscripcions en totes les competicions, tant de plat com de precisió, seran 

establertes, en tots els casos, pels responsables de cada secció i d’acord amb el 

programa de premis previst. Els tiradors que no siguin socis del Club, l’import de la 

inscripció patirà un increment que podrà anar del 25 al 100 % quan les circumstàncies 

així ho aconsellin.  
 

10.9.- Les persones membres d’altres clubs que mantinguin tracte de reciprocitat amb el 

Club de Tir “El Molí” en l’ús de la galeria de precisió en entrenaments i/o competicions  

i tirades, hauran de fer front al pagament de la quota prevista per a tal supòsit que serà 

fixada, cada any, per la Junta Directiva. 
 

10.10.- En el supòsit de lloguer de les instal·lacions per a l’ensinistrament i/o 

entrenament de membres de les diferents policies municipals, així com els casos 

d’entrenament del personal de seguretat i els aspirants a tal condició, amb la signatura 

del corresponent conveni se’ls farà entrega d’un exemplar del present Reglament en allò 

que fa referència a la seguretat en l’ús  de les armes i les prohibicions d’un ús incorrecte 

de la galeria. 
 

10.11.- Aquestes mateixes prohibicions es portaran a cap en el supòsit de la utilització 

de la galeria per part de la Policia Municipal de Llançà en el marc del conveni signat 

entre el Club de Tir “El Molí”  i l’Ajuntament de Llançà.   
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CAPÍTOL V. NORMES DE SEGURETAT. 

 
Article 11.- Disciplina i control.   
 

11.1.- Els socis hauran d’observar en el seu comportament, dins i fora de les 

instal·lacions esportives del Club, les següents normes: 
 

a)  El transport de les armes curtes, fins a les instal·lacions del Club, haurà de fer-se 

amb l’arma/es descarregada/es i desmuntada/es dins la seva funda o caixa habilitada per 

al seu transport. Està totalment prohibit portar-la/es adossada/es al cos o amagada/es 

dins la vestimenta. Infracció considerada com a molt greu, llevat que la persona estigui 

en possessió de la llicència d’armes B. (defensa personal). 
 

b) El transport de la/es arma/es llargues, fins a les instal·lacions del Club, haurà/n d’anar 

oberta/es i descarregada/es. Està totalment prohibit porta-la/es tancada/es. 

L’incompliment d’aquesta obligació serà considerada com a falta molt greu.  
 

c) Les armes nomes podran ser usades en els llocs de tir i zones habilitades, està 

prohibit el maneig o exhibició en qualsevol altre lloc. Aquesta infracció serà 

considerada com a molt greu.  
 

d)  En tots els llocs de tir, les armes empunyades o en repòs hauran d’estar amb la boca 

del canó sempre dirigida a la línia de dianes o blancs. Queda totalment prohibit disparar 

sobre qualsevol punt, animal, objecte o direcció que no sigui la diana, blanc o plat. 

Aquesta infracció serà considerada com a molt greu.  
 

e) Les transgressions als apartats a, b, i c, com a conseqüència d’una indeguda 

utilització de l’arma esportiva, el seu trasllat de forma no autoritzada o el seu maneig i/o 

exhibició en qualsevol altre lloc que no sigui el lloc de tir o zona expressament prevista 

per aquest menester, seran denunciades a la Junta Directiva que donarà instruccions per 

incoar el corresponent expedient disciplinari.      
 

11.2.- Queda totalment prohibit disparar projectils de punta blindada o encamisada, 

també denominada FMJ (Full Metal Jacket) degut al seu alt poder de penetració i als 

estralls que ocasiona a les proteccions de fusta i els possibles rebots. Aquest 

incompliment serà considerat com a falta molt greu.   
 

11.3.- Queda totalment prohibit efectuar trets fora de la línia de tir així com realitzar tir 

dinàmic o efectuar trets creuats entre blancs o siluetes, excepte en els supòsits previstos 

per a la modalitat de pistola velocitat. Fora de la mencionada modalitat, les persones que 

infringeixin alguna de les prohibicions previstes en aquest article seran convidades a 

abandonar la galeria amb l’obertura del corresponent expedient sancionador com a falta 

molt greu.  

 

CAPÍTOL VI. RÈGIM DISCIPLINARI. 

 
Article 12.- Àmbit general.  
 

Les disposicions d’aquest capítol seran aplicables a les actuacions i activitats que es 

portin a cap en l’interior de les instal·lacions esportives del Club de Tir “El Molí” i en 

aquelles que es portin a cap fora de les mencionades instal·lacions i que per la seva 

naturalesa afectin al Club. Per a tot allò que no es trobi explícitament tipificat en aquest 

capítol s’aplicaran, supletòriament, les normes relatives al règim sancionador previstes 

en el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol de la Generalitat de Catalunya, al qual 

s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport de Catalunya.  



 
 5 

 

Article 13. Àmbit disciplinari. 
 

S’entén per potestat disciplinària la facultat atorgada a les entitats esportives, legalment 

constituïdes, d’imposar sancions a les persones sotmeses a la disciplina esportiva o 

associativa de l’entitat, és a dir, als seus socis, esportistes, tècnics, directius, i en general 

usuaris de les instal·lacions, als quals legalment siguin aplicables amb motiu d’haver 

comès infraccions de les regles de joc, la disciplina esportiva i la conducta associativa. 

 

Article 14.-  Exercici de la potestat disciplinària. 
 

14.1.- L’exercici de la potestat disciplinaria correspon: 
 

a) Als àrbitres pel que respecta a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i 

competitiu durant el desenvolupament d’una competició, campionat o tirada. 
 

b) A la Junta Directiva en allò referit a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i 

competitiu, com també respecte a les normes de conducta associativa. 
 

c) A l’Assemblea General. 
 

14.2.- La Junta Directiva pot delegar la seva competència en matèria disciplinaria a un 

òrgan col·legiat, compost per un nombre de membres no inferior a tres ni superior a 

cinc, designats per la mateixa Junta, entre els socis actius que no tinguin suspesa la 

condició de soci, o incoat expedient disciplinari, i nomenarà expressament els que 

actuaran de President i Secretari.  

 

Article 15.- Infraccions. 
 

Les infraccions de les regles del joc, de la disciplina esportiva o de les normes de 

conducta associativa, poden ésser molt greus, greus o lleus. 
 

15.1.- Són infraccions molt greus: 
 

a) Les agressions a àrbitres, tècnics, autoritats esportistes, membres de la Junta 

Directiva i encarregat del Club. 
 

b) Les agressions al públic, als participants de les competicions, als socis i al personal 

adscrit al Club. 
 

c) La desobediència greu, reiterada, i manifesta de les ordres i instruccions dictades per 

les persones determinades en l’apartat a) anterior.    
 

d)  La promoció, incitació o utilització de la coacció o la violència en l’esport. 
 

e)  La promoció, incitació o consum de substàncies o productes farmacològics prohibits 

que tendeixin a modificar de manera artificial la capacitat dels esportistes. 
 

f)  L’abús d’autoritat i /o usurpació de funcions. 
 

g) Les protestes, intimidacions o coaccions de qualsevol tipus que impedeixin la 

celebració d’una competició esportiva o qualsevol acte organitzat pel Club, o que 

obliguin a suspendre’ls temporalment o definitiva. 
 

h)  L’acte de rebel·lar-se contra els acords del Club o de les federacions on estigui 

adscrit. 
 

i)  Els actes dirigits a modificar o predeterminar no esportivament el resultat d’una 

tirada o competició. 
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j)  Les declaracions difamatòries públiques i altres accions de socis, esportistes, tècnics, 

jutges, personal adscrit i directius que incitin a la violència. A més, serà considerada 

infracció molt greu qualsevol altra conducta que atempti greument l’esport del tir.    
 

k)  Actes d’agressió que originin conseqüències de gravetat notòria. 
 

l) Actes notoris i públics que afectin la dignitat o el decòrum esportiu, quan tinguin una 

especial gravetat o reincidència en infraccions greus d’aquesta naturalesa.   
 

m)  La manipulació o alteració de material o equipament esportiu que vagui en contra 

de les regles tècniques del tir, quan el fet alteri la seguretat de la competició  o suposi un 

risc per a la integritat de les persones. 
 

n) Les declaracions difamatòries públiques o agressions contra  directius, socis, tècnics, 

àrbitres i personal adscrit, quan aquestes lesionin o menystinguin la dignitat i 

honorabilitat de les persones.   
 

o)  La segona infracció greu comesa en un període d’un any, sempre que siguin fermes 

en via administrativa. 
 

p)  Els actes dirigits a alterar els resultats de les votacions de les eleccions als càrrecs de 

representació o de direcció del Club, o el resultat de les votacions assembleàries. 
 

q)  L’incompliment de la sanció imposada per infracció molt greu o greu. 
 

r) La manca de pagament de les quotes, derrames o taxes aprovades pel Club, o 

qualsevol altre dret econòmic exigible i que estableixin els òrgans de govern del Club, 

quan per la seva importància econòmica o notòria publicitat representi un perjudici pel 

Club i no pugui ser considerada falta greu. 
 

s)  La defraudació en matèria econòmica dels interessos del Club. 
 

t) La reiteració de faltes greus. 
 

u) Qualsevol altra infracció no inclosa en els apartats anteriors i que en aquest 

Reglament no estigui degudament identificada com a molt greu. En cas d’aplicació 

d’aquest punt a un soci, la Junta Directiva nomenarà una comissió, escollida per sorteig, 

que tindrà potestat d’estimar o desestimar la proposta de sanció dels fets presentats.  
 

15.2.- Seran considerades infraccions molt greus dels àrbitres: 
 

a) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions. 
 

b) Introduir intencionadament en actes i  documents oficials resultats faltats de veracitat.  
 

15.3.- Es consideraran infraccions molt greus dels directius i del personal adscrit al 

Club: 
 

a) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions. 
 

b) La violació dels secrets que es coneguin per raó del càrrec.   
 

c) L’incompliment dels acords de l’Assemblea General, dels reglaments electorals i de 

les disposicions estatutàries.  
 

d) La deixadesa en la conservació i cura de les instal·lacions del Club. 
 

15.4.- Es consideraran infraccions greus: 
 

a)  Els insults i les ofenses a directius, àrbitres, tècnics, autoritats esportives, socis, 

personal adscrit o a terceres persones que es trobin al club. 
 

b)  Els actes públics i notoris que atemptin al decoro o dignitat esportiva. 
 

c)  Les protestes, intimidacions o les coaccions que alterin el desenvolupament normal 

d’una competició o de qualsevol acte organitzat pel Club. 
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d)  La tercera infracció lleu comesa en un període de dos anys sempre que les dues 

anteriors siguin fermes en via administrativa. 
 

e) L’activitat esportiva oficial o de lleure sense estar en possessió de la llicència 

federativa. 
 

f)  La manifesta desobediència de les ordres dels àrbitres, directius o personal adscrit en 

l’exercici dels seus càrrecs. 
 

g)  Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum, la conducta associativa i 

la dignitat de les persones, sempre que no tinguin caràcter d’infracció molt greu. 
 

h)  L’incompliment de la sanció imposada per infracció lleu. 
 

i)   La reiteració de faltes lleus. 
 

j)  La manca de pagament de les quotes, derrames o taxes aprovades pel Club, o 

qualsevol altre dret econòmic exigible i que estableixin els òrgans de govern del Club, 

quan per la seva menor importància econòmica no pugui ser considerada falta molt 

greu. 
 

k) En general, les accions o omissions que comportin l’incompliment de les 

prescripcions estatutàries o reglamentàries del Club, i de les normes de conducta 

associativa, quan no estiguin tipificades com a falta molt greu o lleu per aquest 

Reglament.  
 

15.5.- Es consideraran infraccions lleus: 
 

a)  Les observacions, comentaris i expressions que signifiquin una lleugera incorrecció, 

formulades a àrbitres, tècnics, autoritats esportives, directius i personal adscrit al Club, 

en l’exercici de llurs funcions. 
 

b)  L’incompliment d’ordres o instruccions emanades del personal adscrit al Club. 
 

c)  L’incompliment de les normes esportives i de conducta associativa per negligència, 

quan per la seva menor transcendència no pugui ser considerada infracció greu. 
 

d)  Les actuacions incorrectes dels socis que alterin o malmetin l’estat de les coses i/o  

instal·lacions del Club. 
 

f) Qualsevol altra infracció no inclosa en els apartats anteriors i que en aquest 

Reglament no estigui degudament identificada com a lleu.   

 

 

Article 16.- Sancions. 
 

16.1.- A les infraccions molt greus,  són d’aplicació les següents sancions: 
 

a) Inhabilitació definitiva de càrrec electe. 
 

b) Inhabilitació temporal de càrrec electe per un període d’un a quatre  anys. 
 

c) Pèrdua definitiva de la condició de soci. 
 

d) Suspensió temporal de la condició de soci per un període d’un a tres anys.   
 

e) Prohibició d’accés a les instal·lacions esportives o a qualsevol altre espai de titularitat 

actual o futura del Club de Tir “El Molí” per un període d’un a tres anys. 
 

16.2.- A les infraccions greus, són d’aplicació les següents sancions: 
 

a) Inhabilitació temporal de càrrec electe per un període d’un mes a un any. 
 

b) Suspensió temporal de la condició de soci per un període d’un mes a un any. 
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c) Prohibició d’accés a les instal·lacions esportives o a qualsevol altre espai de titularitat 

actual o futura del Club de Tir “El Molí” per un període d’un mes a un any. 
 

d) Amonestació pública. 
 

16.3.- A les infraccions lleus, són d’aplicació les següents sancions: 
 

a) Inhabilitació temporal de càrrec electe per un període no superior a un mes. 
 

b) Suspensió temporal de la condició de soci per un període no superior a un mes. 
 

c) Amonestació pública. 
 

d) Amonestació privada. 

 

Article 17.- Concurrència d’infraccions. 
 

Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues infraccions o més, o si de la comissió 

d’una infracció se’n deriva necessàriament una altra, s’imposarà únicament la sanció 

corresponent a la infracció més greu de les comeses. 

 

Article  18.- Expedient sancionador. 
 

Per a imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció prèvia 

d’un expedient sancionador, d’acord amb el procediment següent: 
 

18.1.- El procediment s’incoarà per acord de la Junta Directiva o de l’òrgan col·legiat 

que tingui delegades les funcions, per pròpia iniciativa o a petició raonada de part. 
 

18.2.- Amb caràcter previ, per decidir l’obertura de l’expedient, es podrà acordar la 

pràctica de diligències informatives. 
 

18.3.- L’acord d’incoació d’expedient sancionador, nomenarà un Instructor i un 

Secretari. L’Instructor practicarà d’ofici totes les proves i actuacions que consideri 

necessàries per a la clarificació dels fets i per determinar les possibles responsabilitats 

susceptibles de sanció i formularà el corresponent Plec de càrrecs.  
 

18.4.- Es notificarà a l’interessat, de forma conjunta, l’acord d’incoació de l’expedient 

sancionador, el nomenament de l’Instructor i Secretari de l’expedient, als efectes de 

recusació, i el Plec de càrrecs formulat per aquest, amb identificació de la persona 

presumptament responsable, indicació dels fets, fonaments de dret, tipificació i sancions 

aplicables.  
 

18.5.- L’interessat, podrà presentar per escrit les al·legacions, aportar la documentació, i 

proposar els mitjans de prova que estimi oportuns en defensa dels seus drets i interessos, 

en el termini màxim de quinze dies.  
 

18.6.- Contestat el plec de càrrecs o transcorregut el termini per fer-ho, l’Instructor 

acordarà motivadament respecte la pràctica o no de les proves en el seu cas sol·licitades, 

i formularà la proposta de resolució. 
 

18.7.- La proposta de resolució es notificarà a l’interessat, que disposarà de deu dies per 

al·legar el que consideri convenient a la seva defensa. 
 

18.8.- Finalitzat el termini esmentat en l’apartat anterior, formulades o no al·legacions, 

es trametrà còpia integra de l’expedient a la Junta Directiva o l’òrgan delegat que va 

incoar l’expedient, per que resolgui en el termini d’un mes, i notifiqui de manera 

immediata a l’interessat la resolució amb expressió dels recursos que corresponguin. 
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Article 19.- Recursos. 
 

Contra les decisions acordades amb caràcter definitiu per l’òrgan disciplinari competent, 

es pot interposar recurs: 
 

a) Davant l’Assemblea General de socis, quan es tracti de sancions per infraccions 

qualificades com a greus o molt greus, imposades per la Junta Directiva o l’òrgan 

disciplinari delegat. 

En aquests supòsits, la impugnació caldrà presentar-la davant la Secretaria del Club, 

dins el termini de 15 dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord 

recorregut, i serà necessariament inclosa dins l’Ordre del Dia de la primera Assemblea 

General que es convoqui per a la seva resolució. 
 

b) Davant la Junta Directiva, en el termini de deu dies, quan es tracti de sancions 

imposades per la pròpia Junta Directiva, o l’òrgan delegat si existís, per infraccions de 

caràcter lleu.  
 

c) Contra els acords de resolució de recursos, no és possible cap altre recurs en via 

associativa. 

 

Article 20.- Execució de les sancions. 
 

La interposició dels recursos assenyalats en l’article anterior contra els acords presos en 

primera instància pels òrgans disciplinaris competents, no suspèn la seva execució, 

llevat que així s’acordi per concórrer circumstàncies que ho aconsellin.  

 

Article 21.- Extinció de la responsabilitat. 
 

La responsabilitat disciplinària s’extingeix: 
 

a) Per compliment de la sanció. 
 

b) Per prescripció de les infraccions o de les sancions. 
 

c) Per aixecament de la sanció. 
 

d) Per mort de l’inculpat. 

 

Article 22.- Prescripció de les infraccions i de les sancions. 
 

22.1.- Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus a l’any i les molt greus als tres 

anys, d’haver estat comeses. 
 

22.2.- El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en que 

s’han comès i s’interromp al moment en que s’acorda iniciar el procediment 

sancionador. Torna a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable al 

presumpte infractor durant més de dos mesos, o si l’expedient s’arxiva sense acord 

sancionador.  
 

22.3.- Les sancions prescriuen al mes, si han estat imposades per infracció lleu, a l’any 

si ho han estat per infracció greu, i als tres anys si corresponen a infracció molt greu.  
 

22.4 El termini de prescripció de la sanció comença l’endemà del dia en que adquireix 

fermesa la resolució sancionadora, o el dia que se n’ha violat el compliment, si la sanció 

havia començat a complir-se. 

 

Article 23.- Circumstàncies agreujants i atenuants. 
 

23.1.- Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 
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a)  La reiteració. A aquests efectes es considera reiteració la comissió d’una infracció 

que tingui assenyalada una sanció igual o més elevada, sempre que no hagi prescrit la 

infracció anterior. 
 

b) La reincidència. A aquests efectes es considera reincidència la comissió d’una 

infracció de la mateixa naturalesa, sempre que no hagi prescrit la infracció anterior. 
 

c)  Haver causat danys físics o materials a les persones o als béns. 
 

d)  Haver causat un perjudici econòmic. 
 

e)  L’existència d’indicis racionals que la infracció s’ha comès amb intencionalitat.  
 

f)   L’existència d’advertència prèvia per part dels membres del Club. 
 

23.2.- Són circumstàncies que atenuen la responsabilitat: 
 

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

b)  El penediment espontani. 
 

23.3.- Els òrgans disciplinaris, en l’exercici de llur funció, podran aplicar la sanció en el 

seu grau que estimin adient, tenint en compte la naturalesa dels fets, la personalitat del 

responsable, les conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies 

atenuants o agreujants. 

 

CAPÍTOL VII. DISPOSICIONS FINALS 

 
Article 24.- Obligació de conèixer les normes. 
 

Tots els socis i usuaris de les instal·lacions del Club tenen l’obligació de conèixer i 

respectar les normes d’aquest Reglament, no podent al·legar ignorància. 

 

Article 25.- Interpretació del reglament. 
 

És competència de la Junta Directiva del Club de Tir “El Molí” la interpretació del 

present Reglament. 

 

Article 26.- Modificació del reglament. 
 

El Club de Tir “El Molí” a través de l’acord de l’Assemblea General, es reserva el dret 

de modificar el present Reglament en benefici del Club o causa que ho aconselli. 

 

Article 27.- Entrada en vigor. 
 

El present Reglament entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació per l’Assemblea 

General de Socis. 

 

 

 

 

DILIGÈNCIA: 

 

Per fer constar que aquest Reglament Intern del Club de Tir “El Molí” de Llançà, que 

consta d’onze fulls impresos per una sola cara, fou aprovat per l’Assemblea General de 

Socis en reunió extraordinària celebrada el   23  d’octubre  de  2016.  
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I perquè així consti als efectes oportuns, signo la present diligència amb el vist i plau del 

President i el segell que ho acredita. 

 

                                                                                        

        EL SECRETARI                                                  V. i  P.  PRESIDENT 

 

 

 
                                                                                   
Signat:  Manel Tolsanas i Casadesús                             Signat: Antoni Crumols i Clavaguera                                                            

 

 

 

 

 

 

*  CALENDARI DE COBRAMENT 

 

Període de cobrament voluntari, de l’1 de gener al 30 d’abril. Els rebuts impagats 

quedaran dipositats al Club perquè puguin ser abonats dintre el període gener-maig. 
 

A partir del mes de juny i fins a final d’any els rebuts impagats patiran un recàrrec 

complementari del 25 %. Si arribat al 31 de desembre el rebut no ha estat liquidat, el 

soci serà donat de baixa. Durant els quatre mesos següents (gener-abril) aquest podrà 

recuperar la seva condició de soci abonant els endarreriments amb un 75 % de recàrrec. 

Si transcorregut aquest període no manifesta la voluntat de regularitzar la seva situació, 

la baixa serà definitiva. 
 

Les despeses bancàries que ocasionin les devolucions seran satisfetes, en tots els casos, 

pel soci. 

 

(Text aprovat per l’Assemblea General Ordinària del dia 28/03/2010) 


