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1. Títol Preliminar
Aquest reglament vol ordenar el funcionament intern de la Joventut Atlètica Montcada i en
ell es troben detallats els drets, deures i obligacions, les normes d’ús de les instal·lacions i
del material i el règim disciplinari dels esportistes i socis envers l’entitat.

2. Títol Primer. Normativa general.
Esportista
S’entén per “esportista” aquella persona amb fitxa federativa que pot competir i
representar a la Joventut Atlètica Montcada durant la temporada en curs.
L’esportista retornarà l’esforç del Club complint amb la seva funció. Això vol dir assistir a
tots els entrenaments, obeir i respectar l’entrenador i els tècnics, respectar els companys,
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tractar de manera adequada i responsable el material que el Club li cedeixi, i assistir a les
proves esportives que li indiqui l’entrenador.
Si un esportista no pot assistir, per qualsevol motiu, a un entrenament ho notificarà amb la
suficient antelació al seu entrenador.
Soci
Tindrà la condició de soci aquella persona que compleixi les condicions que estableixen els
Estatuts del Club.
Protecció de dades
Formar part de la JAM implica l’autorització a que s’incloguin les seves dades personals a la
base de dades de la Joventut Atlètica Montcada, d’acord amb el que estableix la Llei
Orgànica 15/1999 de data 13/12 de protecció de dades de caràcter personal.
http://administraciojusticia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/lo15_1999lopdcp.p
df
L’acceptació a que la Joventut Atlètica Montcada publiqui dades i/o imatges dels/les atletes
a les xarxes socials oficials del club i les pugui remetre al diari La Veu de Montcada. En cas
de no estar d’acord caldrà notificar-ho al club abans de l’inici de temporada.

Quotes
Els esportistes de la Joventut Atlètica Montcada estan obligats a satisfer la quota anual
corresponent en funció del grup d’entrenament i de la modalitat esportiva que practiqui.
La quota anual s’aprovarà per l’òrgan competent de l’entitat per el període de setembre a
setembre de l’any següent.
La Comissió Tècnica programarà un període de prova per els nous esportistes, aquells que el
superin formalitzaran la inscripció corresponent, els que no continuïn no estaran obligats a
pagar.
El cobrament de les quotes s’efectuarà durant els mesos de setembre i octubre. Si la
inscripció es produeix durant la temporada en curs, l'atleta tindrà 7 dies per abonar l'import,
des del inici del seu entrenament.
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Les quotes seran revisades anualment. El import de les quotes es faran públics abans de
l'inici de la temporada atlètica.
Lesions i malalties
En cas de que en el decurs d’activitats organitzades o tutelades pel club, qualsevol atleta
que hi participi es lesioni o sofreixi alguna malaltia, rebrà l’atenció mèdica oportuna en els
Centres Mèdics concertats per la Federació a la que estigui afiliat, seguint el protocol
d’actuació que marqui aquesta i la mútua esportiva.
Revisions mediques
A partir dels 18 anys serà obligat realitzar una Revisió Mèdica Esportiva per poder
formalitzar la llicència federativa. La junta facilitarà un llistat de centres homologats on ferla. El cost va a càrrec de l’atleta.
Per els menors de 18 anys es recomana encaridament als seus tutors que facin un
reconeixement mèdic esportiu.
Així mateix serà condició indispensable per gaudir dels drets que atorga la condició
d'esportista, entregar el Certificat d’aptitud esportiva complert i signat obtingut a la revisió
mèdica.
Entrenament
Les activitats d’entrenament constitueixen un dret i un deure dels esportistes.
L’entrenador/entrenadora vetllarà perquè tots ells rebin la preparació adient.
A cada atleta se li assignarà l’entrenador/entrenadora que li correspon d’acord a les seves
qualitats físiques i als criteris fixats per la Comissió Tècnica (Entrenadors i un representant
de la Junta).
La planificació i l’entrenament vindrà a càrrec de l’entrenador/entrenadora de cada grup
L’entrenador/entrenadora mantindrà la disciplina dels esportistes i determinarà la
preparació que requereix cadascun d’ells.
Competicions
L’atleta que així ho decideixi, representarà al club en totes les competicions que la secció
programi i en les proves que la Comissió Tècnica cregui oportunes.
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El calendari de totes les competicions de la temporada el programarà la Comissió Tècnica.
Tots el atletes seguiran únicament aquest calendari i no un altre. Qualsevol altra competició
fora d’aquest, haurà de ser prèviament comunicada a l’entrenador per tal de que hi doni el
vist i plau.
Serà l’entrenador/entrenadora el responsable de comunicar als seus atletes dia, hora i lloc
de competició
Entrenadors i tècnics
La Comissió Tècnica del club proposarà a la Junta Vigent, els entrenadors i tècnics que cregui
més adients per l'estructura esportiva. L’aprovació i la contractació definitiva s’aprovarà en
Junta.
Els entrenadors i tècnics compliran amb les funcions particulars que s’especifiquin en el seu
contracte.
Correspondrà als entrenadors la planificació dels entrenaments i competicions dels atletes
de la secció en cadascun dels grups.
La Junta Vigent permetrà que els entrenadors entrenin a esportistes d’altres clubs o
entitats, sempre i quan abonin la quota econòmica fixada, afavorint així la re-valorització de
la tasca dels nostres tècnics.
Uniformitat, equipació esportiva
A totes les activitats esportives a les quals s’assisteixi en representació del Club, caldrà anarhi amb total uniformitat, utilitzant la indumentària oficial de la JAM, de forma que es
reconegui els membres del Club per la seva vestimenta, l’atleta serà responsable del bon ús
d’aquesta.
En cap cas s’hi podrà anar amb roba o material no autoritzat pel Club o que faci al·lusions a
altres entitats o patrocinadors diferents dels assenyalats pel Club.
La manca d’uniformitat sense cap justificació prèvia, es considerarà una falta lleu segons
queda reflectit en l’apartat corresponent del Règim intern.
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Beques i ajudes
A proposta de les Comissions Esportives la Junta Directiva podrà atorgar beques per
desplaçaments o ajudes econòmiques per facilitar la pràctica esportiva als esportistes que
ho necessitin o que tinguin mèrits per assolir-les.
3. Títol segon. Normes de conducta.
El Reglament de Règim Intern és aplicable a les següents persones:
a) Esportistes, entrenadors i socis.
b) Empleats, ajudants i col·laboradors en les activitats organitzades pel Club.
Les persones identificades es regiran pel present Reglament en les següents situacions:
a) Quan participin en competicions representant al Club, dins i fora de les instal·lacions.
b) Quan entrenin o estiguin dins de les instal·lacions .
c) Quan de la seva actuació se’n derivin conseqüències que afectin negativament als
interessos del Club.
Normes de conducta i us de les instal·lacions
Els socis, entrenadors, tècnics i treballadors estaran obligats a respectar curosament les
instal·lacions que el Club posa a la seva disposició, i mantenir les normes de neteja i higiene
elementals.
El esportistes, així com els seus acompanyants, estan obligats a mantenir unes normes de
conducta i educació correctes en tot moment vers a entrenadors, esportistes, jutges i públic
tan a entrenaments com a competicions.
Amonestacions
Qualsevol infracció d’aquestes normes de conducta determinarà la immediata amonestació
verbal del infractor per part dels representants del Club. Si l’infractor persisteix en la seva
actitud se’l convidarà a abandonar les instal·lacions. Per aquest motiu es procedirà a
informar d’aquesta actitud a la Junta Directiva, que valorarà l’obertura d’un expedient
sancionador, segons el procediment establert en aquest Reglament.
La potestat disciplinària serà atribuïda a la Junta. Les resolucions només es podran recórrer
en front de la junta directiva del Club en un termini de 20 dies després de la seva notificació.
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4. Títol tercer. Modalitats esportives
La Joventut Atlètica Montcada practica tres modalitats esportives, afiliades a les respectives
federacions esportives:
a) Atletisme (FCA- RFEA)
b) Triatló (FCT-FETRI)
c) Muntanya (FEEC-FEDME)
Comissions esportives
Son les encarregades d’organitzar i de coordinar les activitats esportives competitives
federades, i d’assistir a la Junta Directiva en els temes relacionats amb els diferents esports
(seccions) que es practiquen en la JAM.
Els components d’una Comissió Esportiva constituiran un equip no inferior a 2 socis i no
superior a 4.
Les Comissions Esportives vetllaran per:
a) El bon funcionament de la secció.
b) La consecució dels objectius esportius dels atletes i l’organització dels desplaçaments,
estades esportives i competicions celebrades al Club.
c) Planificar els objectius esportius de la secció a mig i llarg termini.
d) La formació esportiva i humana dels integrants de la secció, assessorant i fent propostes a
la Junta Directiva, tant per a concedir premis i distincions com per l’obertura d’expedients
disciplinaris
Anualment, elevaran a la Junta Directiva una proposta d’objectius esportius que inclouran
les competicions que es proposa organitzar, les proves a participar i els desplaçaments.
Aquesta proposta serà la base per elaborar el pressupost anual d’ingressos i despeses. La
recerca d’ingressos per esponsorització es farà de manera coordinada amb la direcció del
Club.
5. Títol quart. Regim disciplinari
D'acord amb la normativa del Decret de Regulació i Reglamentació dels Clubs i Associacions
Esportives 145/91, i la Llei de l’Esport 1/2000 de 31 de juliol, seguidament s’exposen les
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infraccions, sancions, procediments i recursos adaptats a la nostra activitat.
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa?action=fitxa&documentI
d=224696
Infraccions
Les actuacions susceptibles de sanció es classificaran en tres grups:
a) Falta lleu
b) Falta greu
c) Falta molt greu
Falta lleu
• Falta reiterada d’assistència o de puntualitat a les competicions i als entrenaments.
•

Falta de respecte als companys o als seus familiars, als entrenadors, delegat o
persones vinculades al club.

•

Maltractar el material esportiu propi, dels companys o del Club.

•

Desperfectes culposos de poca quantia, en les instal·lacions nostres o del clubs
visitats en representació del Club.

•

Impagaments de les quotes.

•

Utilitzar sense justificació prèvia, altre equipació de competició que no sigui el del
club.

Falta greu
•

Menysprear o insultar a qualsevol entrenador o company.

•

Planificar entrenaments sense el consentiment de l’Equip tècnic

•

No acudir al punt de trobada programat per l’entrenadora o entrenador en un
desplaçament programat pel club

•

Insubordinacions greus dirigides cap a les persones responsables del club

•

No fer cas a les instruccions fixades per l’Entrenador o Entrenadora.

•

Acumulació de 3 faltes lleus en una temporada.

•

Faltar a una convocatòria de competició sense justificació.
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•

Consum d’alcohol o d’altres substàncies psicotròpiques que puguin alterar la
percepció cognitiva i la conducta de l’atleta en les nostres instal·lacions o
representant el club.

•

Furt dintre de les instal·lacions, o en altre lloc, representant el nostre Club.

•

Desperfectes importants, en les nostres instal·lacions o en altres llocs visitats en
representació del Club.

Falta molt greu
•

Acumulació de 3 faltes greus en una temporada.

•

Robatori dintre de les instal·lacions, o en altre lloc, representant el nostre Club.

•

Incompliment de la sanció imposada a una falta classificada com a greu.

Sancions
•

Falta lleu: es sancionaran amb apercebiment.

•

Falta greu: es sancionaran amb la separació temporal de l’equip entre 1 setmana i 6
setmanes. Implicarà la prohibició d’entrenar i competir amb els seus companys.

•

Falta molt greu: EXPULSIÓ del club de 3 mesos a definitiva.

Procediment
Davant d'una infracció de la conducta associativa, segons els Estatuts o Règim Disciplinari,
l'actuació de la persona que el presenciï o en tingui coneixement és la següent:
Lliurarà el comunicat d'infracció a l'òrgan disciplinari corresponent, que és la Junta Directiva,
que pot arxivar-ho o obrir un expedient disciplinari. Fins a la decisió de la sanció, el soci pot
fer ús de les instal·lacions.
Iniciat el procediment, es formula el plec de càrrecs que s'ha de comunicar a l'interessat,
amb la finalitat que aquest pugui efectuar, per escrit, les al·legacions i proposar els mitjans
de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Té un termini de deu dies, a partir
de la data en què s'envia el plec de càrrecs, per fer les al·legacions.
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Una vegada fet el tràmit anterior, l'òrgan disciplinari corresponent, en un termini màxim de
vint dies des de la recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.
Davant d'una infracció de la conducta esportiva, segons els Estatuts o Règim Disciplinari,
l'actuació de la persona que el presenciï o en tingui coneixement ho informarà a la Comissió
Esportiva de la secció, que, mitjançant el seu President ho posarà en coneixement la Junta
Directiva.
La Junta Directiva ha de traslladar el comunicat a la Comissió Disciplinària, la qual actuarà
seguint les disposicions detallades a la Llei de l’Esport Art. 108 i següents
Recursos
El règim de recursos és l'establert en el Reglament del Règim i Funcionament Intern dels
Clubs i les Associacions Esportius aprovat pel Decret 145/1991 del 17 de juny i el Decret
Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol. La interposició dels recursos contra els acords adoptats en
primera instància pels òrgans disciplinaris competents, no suspèn la seva execució, llevat
que, a judici de l'òrgan d’apel·lació, amb sol·licitud prèvia raonada de l'interessat, concorrin
circumstàncies que així ho aconsellin.

Data

Junta Vigent de la Joventut Atlètica Montcada
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