REGLAMENT REGIM INTERN
DEL CLUB OCATA VENT
(R.R.I.)
I . Introducció.
El Club Ocata Vent es constitueix com Entitat Esportiva sense ànim de lucre a
El Masnou el dia 4 de febrer de 1992 amb els objectius de la pràctica i difusió de
l’esport de la vela i del rem i queda inscrit en el Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya amb el número 6998.
Aquest reglament de regim intern neix per la necessitat de regular l’activitat de tots els
associats, preservar les nostres instal·lacions i millorar-ne la gestió.
II. Socis
Article 1
L’entitat té tres tipus de socis.
a) Soci numerari
b) Soci transeünt
c) Soci honorífic
Article 2
1. Per tenir la condició de soci numerari caldrà haver estat donat d’alta a l’Entitat i estar
al corrent de pagament de qualsevol quota que quedi establerta tant en els Estatuts com
en aquest reglament.
2. Per tenir la condició de soci transeünt caldrà haver estat donat d’alta a l’Entitat i estar
al corrent de pagament de qualsevol quota que quedi establerta tant en els Estatuts com
en aquest reglament, no disposarà de lloc per guardar els seus estris, ni lloc per varar la
seva embarcació. Aquest soci tindrà preferència a l’hora de poder optar a les vacants de
llocs que es produeixin per les baixes d’altres socis.
3. Seran socis honorífics aquells que tindran la mateixa condició que el soci numerari
sense haver de pagar la quota anual de soci.
Article 3
La Junta Directiva serà qui decidirà sobre l’admissió de nous socis, observant els
següents criteris :
a) Omplir sol·licitud d’ingrés a on consti :
- Dades personals
- Dades bancàries
- Dades del material o embarcació a varar.
- Copia del DNI
b) Gaudir de la recomanació de dos (2) socis.
c) Tenir una vinculació al nostre poble.
d) Existència d’espai disponible en el cas d’alta de soci numerari.
c) Capacitat de socis donat que l’espai es limitat.
f) Tenir vinculació amb el mar i la navegació.
g) La Junta Directiva pot requerir una entrevista amb el sol·licitant.
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Article 4
La condició de soci atorga tots els drets i totes les obligacions que d’aquesta condició
se’n derivin d’acord amb els estatuts del C.O.V. i aquest Reglament de Règim
Intern.(RRI).
Article 5
A més dels drets atorgats als estatuts els socis tindran dret :
a) A disposar d’una clau per accedir lliurament a les instal·lacions del C.O.V.
b) A fer ús responsable de les instal·lacions. Serà competència de la Junta Directiva
determinar l’ús de l’espai de les instal·lacions , així com l’atorgament de varades.
c) A participar en les activitats nàutiques, esportives i socials o de qualsevol altre mena
que s’organitzin i a qualsevol altre que la Junta Directiva determini d’acord amb els
estatuts.
Article 6
A més dels deures atorgats als estatuts, els socis tenen els següents deures :
a) Respectar i fer respectar les normatives de qualsevol tipus que els siguin
individualment i/o col·lectivament aplicables.
b) Respectar i fer respectar les normatives nàutiques, especialment en l’ús de les
embarcacions, planxes de windsurf i caiacs.
c) Respectar el canal de sortida i entrada d’embarcacions que disposa el C.O.V.
d) Respectar l’horari permès ( de 08.00h a 11.00h. només pel matí) per accedir a les
instal·lacions del C.O.V. amb vehicle propi per deixar o recollir material de navegació
particular, queden exempts els vehicles que per realitzar tasques pel C.O.V.
(manteniment, càrrega i descàrrega de materials diversos, organització d’events socials
anunciats amb antelació i d’altres amb autorització de l’autoritat competent) no puguin
realitzar aquest horari.
e) Respectar la zona de platja compresa entre els dos cartells que delimiten
aproximadament la sortida i entrada d’embarcacions no poden ubicar en aquest espai
cap impediment que dificulti el lliure pas de les embarcacions(ombrel·les, tovalloles,
cadiretes i altres estris pròpiament de platja).
f) Col·laborar econòmicament en el manteniment del C.O.V. de la manera que es
determini en els estatuts i per l’assemblea de socis (altes de soci, quotes de soci,
varades, derrames en cas de ser necessari).
g) Estar al corrent de pagament de qualsevol quantitat que correspongui als socis.
h) Posar en coneixement de la Junta Directiva qualsevol fet que comporti o pugui
comportar una ingerència dels drets del C.O.V.(ocupacions il·legals de l’espai del
C.O.V. o d’altres que puguin posar en perill la concessió de l’espai).
i) Respectar l’espai assignat a cada soci sense excedir-se ni molestar a cap altre soci.
j) No fer ús de material d’altres socis sense consentiment del soci afectat.
k) Respectar les instal·lacions, mantenir l’ordre i correcte estiba del material,
manteniment de les instal·lacions netes en tot moment i avisant a qualsevol membre de
la Junta Directiva dels desperfectes que es produeixin i calgui reparar.
l) Les baixes de soci hauran de comunicar-se mitjançant el correu electrònic del Club
amb una antelació mínima de quinze dies naturals (15) abans de la data efectiva de la
baixa. A efectes de pagaments pendents per part del soci, que s’ha gaudit el mes sencer
de la data de la baixa.
En cap cas s’abonaran, ni total ni parcialment, quotes ja pagades.
m) A retornar la clau del Club en cas de baixa.
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n) Ells llocs assignats per les varades no poden ser traspassats a tercers per venda
d’embarcació. El lloc que quedi vacant serà novament assignat per la Junta Directiva
exclusivament.
o) Els socis que accedeixin al C.O.V amb bicicleta hauran de deixar-la a l’exterior en el
lloc habilitat al respecte, en cap cas a l’interior de la nau.
p) Qualsevol altre que la Junta Directiva o l’Assemblea de socis puguin determinar
d’acord amb els estatuts.
Article 7
A més de les causes establertes als estatuts, seran causes de suspensió dels drets de soci:
a) El comportament clarament negligent i/o irresponsable en la pràctica nàutiques amb o
sense embarcació(planxes de windsurf, caiacs)
b) El comportament clarament poc respectuós amb les instal·lacions del C.O.V. amb
l’entorn i/o tercers, ja sigui perquè provoquin danys a les instal·lacions o bé degradin
l’entorn o posi en situació d’incomoditat manifesta a altres socis o a tercers.
Article 8
A més de les causes establertes als estatuts, seran causa d’expulsió d’un soci del C.O.V.
i per tant comportarà la pèrdua de qualsevol dret com a tal, les següents:
a) La reiteració de sancions de suspensió de la condició de soci d’acord amb el que
estableix l’article anterior.
b) Tenir els comportaments establerts a l’article anterior, de manera greu, així
considerada per la Junta Directiva.
c) Romandre en situació d’impagament de qualsevol quantitat que correspongui al soci
més de dos (2) mesos des de la data en que el pagament s’hagués hagut d’efectuar.
Article 9
La imposició de sancions establertes en els articles anteriors serà responsabilitat de la
Junta Directiva mitjançant procediment sancionador:
a) Obertura d’expedient disciplinari.
b) Comunicació en el soci les actuacions que se l’imputen i que aquest pugui presentar
les al·legacions que consideri oportunes. Disposarà de quinze dies naturals (15) per la
presentació i posterior entrevista amb la Junta Directiva per exposar el cas.
c) La decisió de la Junta Directiva es comunicarà al soci afectat i en cas de sanció
s’expressarà la data d’entrada en vigor.
III Escola de vela del C.O.V.
L’Escola com a part integrant del C.O.V. està subjecta a aquest Reglament de Règim
intern al igual que els alumnes que rebin classes i hauran d’observar les normes
establertes, podent la Junta Directiva sancionar amb la suspensió a l’alumne que actuï
de forma negligent, posi en perill a la resta d’alumnes, dificulti l’activitat dels socis,
causi desperfectes a les instal·lacions del Club o a les embarcacions dels socis i/o
observi una conducta inapropiada.
La relació del C.O.V. amb l’Escola es basa en una relació estrictament contractual en
les condicions i clàusules a determinar per la Junta Directiva, aquestes condicions poden
ser modificades en posteriors contractes un cop vençuts els vigents.
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IV Les embarcacions.
Article 10
El C.O.V. posa a disposició dels socis una quantitat limitada d’espais per a la varada de
les seves embarcacions i d’espai dins la nau donat que no pot haver-hi més espai que el
concedit per l’autoritat competent per tant :
a) El C.O.V. mitjançant decisió de la Junta Directiva admetrà embarcacions per varada
per socis numeraris.
b) Cada embarcació i el material que pertoqui, només podrà ocupar els espais que els
sigui específicament assignats.
c) El concepte d’embarcació comprèn el patí a vela, el hobbie-cat, planxes de surf,
planxes de windsurf, katesurf, paddlesurf, caiacs i similars i qualsevol altre element per
poder desplaçar-se en el mar.
d) L’estat de les embarcacions es responsabilitat dels seus titulars i també serà llur
responsabilitat els danys que dites embarcacions puguin causar a les instal·lacions del
Club i al material d’altres socis.
e) El Club es reserva el dret, previ avis al propietari, de desallotjar tota embarcació amb
símptomes evidents d’abandonament o desús que pugui perjudicar en altres socis o
altres embarcacions dins les instal·lacions internes o externes del Club.
V Les activitats.
Les activitats a desenvolupar per part del C.O.V., els socis, es divideixen principalment
en activitats esportives i activitats socials.
1. De les activitats esportives se’n ressalten les navegacions de les embarcacions.
2. Es podran fer competicions.
3. Es podran completar les activitats nàutiques amb esports de platja (volley, tennis) o
d’altres d’interès social, com sortides en bicicleta, curses socials, sortides a la neu o
sortides conjuntes per navegar.
4. Dins l’organització del Club , es podran crear seccions amb responsables per atendre
millor les necessitats dels socis. La creació d’aquestes seccions correspondrà a la Junta
Directiva.
5. El C.O.V. com a tal i per tant els seus socis com a membres del Club podran
participar en activitats socials i festives en altres indrets diferents de les instal·lacions
pròpies del Club (Festa Major, Sant Silvestre, Federació Catalana de Vela )
VI Aspectes econòmics
Article11
1. La quota anyal de soci i la varada d’embarcacions sempre tindrà data d’aplicació el
dia 1 de gener de cada any, amb la consideració d’anys naturals, malgrat que es
fraccioni el seu pagament i es presenti al cobrament en dates diferents de l’esmentada.
Els ingressos del C.O.V. serviran :
1. Satisfer les quotes que per raó de la concessió de l’espai ocupat, calgui pagar a
l’Administració encarregada del cobrament.
2. Satisfer qualsevol quantitat que el C.O.V. hagi de pagar a les institucions públiques
per raó de la seva existència i activitat.
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3. Realitzar les obres i/o manteniment que calgui de les instal·lacions o les adquisicions
d’equips, o les que decideixen la Junta Directiva.
4. Sufragar les activitats que es determinin.
5. Satisfer qualsevol altre pagament que determini l’Assemblea de socis o la Junta
Directiva.
Article 12
1. A més de la possibilitat d’expulsió establerta en aquest Reglament de Règim intern
per impagament de qualsevol tipus de quota o quantitat que calgui satisfer, el C.O.V.
podrà constituir un dret de retenció d’acord amb el que estableix l’article 569-1 i
següents del llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya sobre l’embarcació propietat d e
la persona que no compleix amb l’obligació de pagament. En virtut d’aquesta normativa
el C.O.V. podrà :
a) Retenir l’embarcació fins el pagament del deute.
b) Aplicar al deute totes les despeses que el manteniment de l’embarcació generi i
aquelles que li corresponguin a l’embarcació pel concepte de varada.
c) Aplicar al deute les despeses que siguin necessàries per a la constitució i comunicació
fefaent del dret de retenció.
d) Subhastar l’embarcació si no hi ha acord amb el deutor i propietari per la venda
directe, d’acord amb el que estableix la llei.
e) En cas de subhastes desertes el C.O.V. podrà fer seva l’embarcació saldant el deute,
amb el procediment i límits que estableix la llei.
2. L’aplicació del dret de retenció implicarà la immobilització de l’embarcació des del
moment en que es comuniqui aquesta situació.
Aprovació, modificació i/o derogació Reglament de Règim Intern.(RRI)
Article 13
1. L’aprovació, modificació i/o derogació d’aquest Reglament de Règim intern,
correspon a l’Assemblea de Socis degudament convocada per la Junta Directiva d’acord
amb els estatuts.
2. La convocatòria necessàriament inclourà un informe justificatiu de les modificacions
o accions proposades per la Junta Directiva.
Article 14
Les modificacions al Reglament de Règim Intern (RRI) poden ser també proposades
pels socis d’acord amb el que estableixen els estatuts i amb els requisits de convocatòria
que s’hi descriuen.
El Masnou, 14 d’abril de 2012
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