
REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR I DISCIPLINARI DEL CLUB

“ASSOCIACIÓ CICLISTA MONTJUÏC”

CAPÍTOL PRIMER.- Disposicions generals

D’acord amb l’establert als estatuts del Club “Associació Ciclista Montjuïc”, també coneguda
com La Grupa, i respectant el contingut dels mateixos, es presenta el següent Reglament de
Règim Intern i Disciplinari, que desenvolupa les normes relatives a les activitats del Club.

Article 1.- El club “Associació Ciclista Montjuïc” té com a objectiu principal la pràctica i el foment del ciclisme
en totes les seves modalitats.

Article 2.- Tots els/les socis/es disposaran d’un número de soci/a que constarà en un carnet, personal i
intransferible, que l'acredita com a membre del Club, i que li permetrà beneficiar-se dels avantatges i
descomptes que li ofereix el Club o les empreses patrocinadores i col·laboradores.

El carnet de soci/a podrà ser demanat pels responsables de les activitats i/o per les empreses col·laboradores
per fer ús de les activitats i beneficis del Club.

Article 3.- El fet de portar l’equipació del club comporta la obligació de respectar les normes de trànsit, els
companys, i la imatge del ciclisme.

CAPÍTOL SEGON.- De les activitats del club

Article 4.- Els grups que integren el Club, a través dels/les seus representants o capitans/es, proposen el
calendari de sortides a la Junta Directiva.

La Junta Directiva és l’òrgan encarregat d’aprovar i publicar el calendari de sortides i les activitats del Club que
es publicaran als butlletins i a la web (www.acmontjuic.org), atès que l’article 12.1 dels Estatuts del Club
disposa que aquest és l’òrgan competent per a promoure, dirigir i executar les activitats esportives.

Article 5.- Es permetrà l’assistència a les activitats del Club a aquelles persones que tot i no tenir la condició
de soci/sòcia estiguin interessades en participar amb un màxim de 4 participacions sempre a criteri final del
capità si es donen les condicions de una excepció. El fet de participar com a convidat/ada d’una sortida obliga
a seguir el present reglament.

El Club podrà organitzar actes subvencionats, que seran oberts a la participació de persones no associades, i
establirà si s’escau l’import de les quotes de participació per fer-les.

Article 6.- És aconsellable la confirmació de l'assistència per part dels socis/es a les activitats ordinàries del
Club a través de les eines que disposen els grups. Per tal de poder participar en una activitat extraordinària
s’ha de confirmar la reserva.

CAPÍTOL TERCER.- De les activitats esportives del club



Article 7.- El campionat anual començarà el primer dissabte de març i acabarà l’últim dissabte d’octubre de
cada any.

Totes les sortides del campionat es faran en bicicleta, tant amb assistència mecànica com elèctrica.

Article 8.- Les sortides puntuables es faran sempre en dissabte.
El lloc, l’hora, el quilometratge, el recorregut i els reagrupaments, constaran al calendari de sortides oficials que
es publicarà al butlletí del Club i/o a la web www.acmontjuic.com.

Per puntuar a les sortides oficials del Club és requisit indispensable portar posat el maillot o jaqueta del Club.
Al maillot no es podrà cosir, enganxar o col·locar cap símbol o anagrama. Hi haurà dispensa de portar el mallot
del Club quan aquest no en tingui en stock i s’hagi fet comanda.

Article 9.- A cada sortida, les puntuacions s’atorgaran de la següent manera:
- Un punt per sortir amb el grup, quan es faci com a mínim la meitat del recorregut (arribar al lloc on es faci
l’esmorzar).
- Un punt per esmorzar amb el grup.
- Un punt per fer la tornada amb el grup.

En el cas que alguna sortida tingui tornada opcional d’acord amb el que consti publicat al butlletí i/o web, els
punts i els quilòmetres que comptaran seran els corresponents a la sortida del dia.

La persona que per proximitat al seu domicili s’incorpori al grup al pas d’aquest o finalitzi al passar prop del seu
domicili es comptarà com si hagués estat al lloc de la sortida.

En el supòsit que algun/a soci/a tingués una averia durant el recorregut, o bé pateixi una caiguda o accident, se
li concediran els punts i els quilòmetres corresponents a la sortida, i el mateix per al cas de la persona que es
quedi amb ell/ella.

Aquell soci/a que faci un acte de representació que li impedeix assistir a la sortida puntuarà els punts i
kilòmetres com si la hagués realitzat.
De forma excepcional, també podrà obtenir els punts de la sortida aquell soci que faci tasques
d’acompanyament o de col·laboració del grup (per exemple, vehicle d’assistència o avituallament).

Article 10.- Un cop acabat l’esmorzar, el/la portaveu o representant de cada grup disposarà la tornada que tots
hauran de respectar. Si algun/a soci/a no la respecta, no se li atorgarà el punt corresponent, per considerar-se
NO retorn amb el grup d’acord amb allò establert amb l’article anterior.

Si es produeix un retràs important a l’hora de fer la tornada, perquè hi ha una causa de força major, el/la
portaveu o representant del grup donarà conformitat a qui desitgi tornar en solitari i se li atorgarà el punt com si
fes la tornada amb el grup.

Article 11.- L’encarregat/ada d’assignar els punts de la sortida serà el/la capità/ana de cada grup. En cas de
discrepància amb la puntuació assignada, el/la soci/a podrà apel·lar a la Junta Directiva que emetrà una
decisió irrevocable, en un termini de quinze dies.

Article 12.- Les sortides començaran puntualment i es farà el recorregut que consta al butlletí i/o la web.
El/la portaveu o els/les representants del grup, en cas de força major, podran reduir el recorregut, o suspendre
la sortida. També serà possible afegir-se al recorregut d’un altre grup.

Article 13.- S’hauran de respectar tots els punts de reagrupament que marquen les sortides, així com els que
el/la representant o portaveu del grup cregui convenient.
Aquelles persones que no ho respectin seran sancionats/des amb un punt menys.



Article 14.- Els/les participants a les marxes cicloturistes o curses, en qualsevol modalitat relacionada amb el
ciclisme, i tant si es fan en dissabte o en diumenge, puntuaran si compleixen els següents requisits:

- Hauran de portar el mallot del club (excepte si la marxa no ho permet.
- Han de participar o puntuar a la marxa amb la llicència o assegurança de dia a nom del club.
- Han de fer la inscripció a nom del club

Els quilòmetres i punts que s’atorguin han de ser els indicats al calendari de sortides del grup, sempre que el
grup hagi fet la sortida.

Article 15.- Hi haurà cinc classificacions que correspondran a cadascun dels grups de sortides (Llebrers, Grup
A, Grup B22, Grup B i Veterans) i una altra general del club.
Cada grup serà autònom per a establir normes pròpies respecte a la seva puntuació.
Els/les portaveus o representants de cada grup seran escollits pels seus membres i es comunicaran a la Junta
del Club.

Article 16.- Tindran dret al trofeu de campió de grups els/les tres primers/es classificats/des de cada grup.
Hauran d’haver fet un mínim de les 2/3 parts de les sortides amb el grup inscrit.

Per tenir dret a puntuar s'ha d’estar al corrent del pagament de la quota anual del Club.
La data màxima per al pagament serà el dia 31 de març. Si passada aquesta data no ha estat liquidat el rebut
es perdran tots els punts acumulats i es deixarà de puntuar fins que es pagui la quota.

Article 17.- La persona que participi en els activitats del club haurà de respectar les normes de seguretat viària
vigents. Es recorda que l’ús del casc és obligatori i que s’ha de parar en els semàfors.
Aquelles persones que no compleixin aquestes normes seran sancionades amb un punt. La potestat per a
aplicar aquesta sanció recau en el/la capità/ana.

Article 18.- Les persones que participin en activitats organitzades pel Club hauran de respectar el medi
ambient, i en particular, no s’hauran de llençar residus (embolcalls de barretes, gels, mocadors, etc).
Així mateix, s’haurà de respectar als companys de grupeta a l’hora de mocar-se, escopir, etc. quan es circuli en
grup deixant un espai suficient, ja sigui per davant o per darrere del grup, per motius d'higiene i sanitaris.

Article 19.- Es l’obligació de tots/totes els/les socis/es del Club, que participin a qualsevol activitat esportiva,
estar en possessió de la llicència o bé d’una assegurança tipus carnet ciclista que cobreixi la RC.

Article 20.- El Club i la seva Junta directiva no es faran responsables dels possibles accidents, danys que
ocasionin, o puguin ocasionar, els participants a les activitats del Club, que no compleixín amb lo preceptuat
amb aquest Reglament i a la Legislació vigent aplicable.

CAPÍTOL QUART.- De les quotes

Article 21.- Per tal de finançar les seves activitats, el Club establirà una quota anual de caràcter obligatori que
serà votada per l’Assemblea General de socis/es.

Article 22.- El pagament d’aquesta quota anual no inclou una assegurança d’accidents ni de responsabilitat
civil de les/els participants, sent la responsabilitat exclusiva de la/el soci/a la cobertura dels riscos derivats de la
pràctica esportiva. Per això el Club recomana l'obtenció de la Llicència Federativa, pel que facilitarà a el/la
soci/a els tràmits necessaris per a la seva obtenció.

Article 23.- Els/les socis/es disposaran d’una còpia d’aquest Reglament que declaren conèixer. Els/les socis/es
que s’incorporin a l’entitat rebran una còpia d’aquest document.



CAPÍTOL CINQUÈ.- Règim disciplinari

D’acord amb el que disposa el Capítol 5è dels Estatuts es desenvolupa el següent règim disciplinari.

Article 24.- Es consideren faltes els actes o les conductes següents

1. Falta lleu:
a. Faltar al respecte a qualsevol soci/a, convidat/ada o persona en general, després d’una

amonestació verbal.
b. No respectar les normes de trànsit i seguretat viària, després d’una amonestació verbal.
c. No respectar el medi ambient o llençar residus, després d’una amonestació verbal.

2. Falta greu:
a. La reiteració amb tres ocasions o més, de qualsevol falta lleu.
b. Qualsevol comportament, portat a terme durant el desenvolupament de les activitats del

Club, que és pugui considerar indecorós o inadequat per la imatge del mateix.
c. Aquelles accions que generin perjudici o danyin la imatge del Club o dels seus

patrocinadors i col·laboradors.
d. Qualsevol agressió verbal o amenaça a qualsevol persona integrant o no del club,

inclosa discriminació de gènere i racisme.
3. Falta molt greu:

a. Qualsevol agressió física a qualsevol persona integrant o no del club.
b. Reiteració amb dos o tres ocasions de qualsevol falta greu.
c. Qualsevol conducta lesiva o delictiva vers el patrimoni del Club o la integritat física de

qualsevol dels seus/seves membres.

Article 25.- Les faltes anteriors comportaran les següents sancions, que seran aplicades pel Comitè de
Disciplina.

1. Sanció lleu: No puntuarà a la sortida en que ha comès la falta.
2. Sanció greu: l'expulsió temporal del Club durant el període de temps que estimi el Comitè de

Disciplina, que, en cap cas, serà superior a tres mesos.
3. Sanció molt greu. Suposa l'expulsió definitiva del Club. Aquesta resolució haurà de ser ratificada

a la propera Assemblea General del Club.

Article 26.- El comitè de disciplina, elegit cada tres anys per l'Assemblea General, serà l’encarregat d’exercir la
potestat disciplinària sobre tots els/les socis/es del Club i les persones que formen la estructura orgànica.
Estarà format per un/a president/a i dos vocals que no siguin del mateix grup, i el/la Secretari/a del Club. El/la
Secretari/a deixarà constància de les resolucions adoptades, i tindrà veu però no vot.
Es nomenarà un/a vocal de reserva per si hi hagués algun conflicte d’interessos a l’hora d’exercir les potestats
d’aquest òrgan.

Article 27.- El Comitè de Disciplina podrà actuar: per denúncia prèvia de el/la els/les afectat/s afectada/des o
qualsevol soci/a del club; o/i d’ofici en cas de considerar-se falta molt greu es podrà actuar d’ofici sempre i
quan ho considerin els integrants del Comitè.
S’hauran de valorar les circumstàncies particulars que concorrin en el cas concret a examinar: atenuants,
agreujants, factors externs, etc.

Terminis: dins dels quinze dies des de la denúncia per escrit davant del Comitè, es reunirà el Comitè
Disciplinari amb l’audiència de el/la afectat/da i testimonis i apertura de l'expedient.

Resolució de l’expedient: Dins dels quinze dies després de l’audiència del Comitè de Disciplina.



Recursos i Reclamacions. Es podrà recórrer la decisió del Comitè dintre dels quinze dies posteriors a la
resolució, dirigint-se a la Junta Directiva dirigint-se per escrit.

Resolució definitiva: La resolució definitiva es produirà dins dels quinze dies posteriors a l'escrit de recurs i la
Junta Directiva emetrà una decisió irrevocable.

Article 28.- Per tot allò que no es contempli en aquest Reglament s’estarà al que disposin els Estatuts del
Club, la Llei de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, el Reial Decret 1591/1592, de 23 de Desembre sobre la
disciplina esportiva, i la resta de normes reglamentàries que puguin ser d’aplicació.

En/Na Agustí Velàzquez Badosa Secretari/a del Club “Associació ciclista Montjuïc” del que és President En
Xavier Òdena Torrent

C E R T I F I C A :

Que a l'Assemblea General de Socis celebrada el dia 6 de Març de 2021, es va aprovar per unanimitat/majoria
simple aquest text que constitueix d’ara en endavant el REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I DISCIPLINARI
DEL CLUB “ASSOCIACIÓ CICLISTA MONTJUÏC”.

Barcelona,15  de Abril de 2021


