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CAPÍTOL I:
INTRODUCCIÓ
El Club Marítim Montgat, d’ara en endavant CMM, es constitueix com a Entitat Esportiva
sense ànim de lucre d’acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol pel
que s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport i el Decret 58/2010 de 4 de maig de les entitats
esportives de Catalunya. El CMM està inscrit al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat
de Catalunya amb el número 14.433.
El propòsit del CMM és la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de la navegació; en
especial, té com a disciplines esportives: patí a vela, catamarà, vela lleugera, windsurf,
paddlesurf, piragüisme, pesca esportiva, surf, natació al mar, activitats subaquàtiques i la
pràctica esportiva de disciplines o modalitats en general relacionades amb la platja i el mar.
El CMM desenvoluparà principalment les seves activitats i farà ús del espai atorgat per la
Concessió Administrativa de la qual es titular, segons resolució de data 30 de juliol del 2015 del
Departament de Territori i Sostenibilittat de la Generalitat de Catalunya, segons els termes i
condicions establerts en la dita Concessió i de conformitat amb la Llei.
Aquest Reglament Intern neix per la necessitat de regular la constitució, emplaçament, ús
responsable i qualsevol altre activitat al voltant de les instal∙lacions del CMM a la platja de
Montgat
.

CAPÍTOL II:
ELS SOCIS I SÒCIES DEL CMM
Article 1.
1.1 Com estableixen els Estatuts del CMM en el seu article 6, punt 6.1, són socis i sòcies del
CMM les persones físiques que, haventse sol∙licitat l’admissió per mitjà del procediment
reglamentari, han estat acceptades per la Junta Directiva.
1.2 Les característiques de la condició de soci i els tipus de socis del CMM venen fixats en els
punts 6.2 i 6.3 dels esmentats Estatuts.
Article 2.
3.1 Segons el que s’estableix als articles 7 i 8 i concordants dels Estatuts del CMM, la Junta
Directiva serà qui decidirà sobre l’admissió de nous socis i sòcies.
3.2 La Junta Directiva ve obligada a observar els següents criteris, no ordenats per ordre
d’importància, a l’hora de valorar l’admissió d’un nou soci/sòcia:
a) Haver presentat, degudament emplenada, la sol∙licitud d’ingrés aportant la
documentació que s’hi demana. La sol∙licitud i el llistat de documentació es podrà
trobar al lloc web club.maritimmontgat.cat.
b) Disposar de la recomanació de dos (2) socis/sòcies del CMM.
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c) Tenir una embarcació de qualsevol mena o acreditar una relació amb el mar, l’esport
de la vela o qualsevol de les activitats relacionades en el capítol “I. Introducció”
d’aquest Reglament Intern.
d) Tenir una vinculació amb el territori de la comarca del Maresme.
e) Que el CMM disposi d’espai per a la varada d’embarcacions, panyols o magatzem per
atendre les necessitats del soci o estigui en vies d’aconseguirlo en un termini raonable.
f) La capacitat de socis/sòcies que té el CMM, donat que l’espai és limitat.
g) Com alternativa en cas de no complir l’establert al punt (b) la Junta Directiva podrà
requerir a l’interessat/da mantenir una entrevista personalitzada.
h) Haver llegit, entès i acceptat els drets i obligacions dels socis del CMM, detallats en els
seus Estatuts i en el Reglament de Règim Intern.
i) Estar Federat o acceptar la condició necessària d’estarho en la disciplina/es esportiva
escollida pel sol∙licitant en el moment de la seva admissió
3.3 La sol∙licitud d’ingrés podrà requerir aquella informació que la Junta Directiva estimi
oportuna, però necessàriament i com a mínim haurà d’incloure:
a)
b)
c)
d)

Dades personals.
Dades bancàries.
Còpia del DNI.
Dades sobre l’embarcació de la qual pretengui la varada, o equipament que el nou soci
pretengui emmagatzemar a les instal∙lacions del CMM, incloent en aquestes dades les
de l’assegurança que obligatòriament ha de cobrir els possibles danys causats, com
s’especifica a l’article 11.2, més avall.
e) Declaració d'haver llegit, entès i acceptat els drets i obligacions dels socis del CMM,
detallats en els seus Estatuts i en el Reglament de Règim Intern.
3.4 Qualsevol canvi en les dades anteriors haurà de ser comunicat immediatament a la Junta
Directiva del CMM, per tal de mantenir les dades actualitzades.
Article 4.
4.1 La condició de soci/sòcia atorga tots els drets que a aquesta condició correspon i totes les
obligacions que d’aquesta condició se’n derivin, d’acord amb els Estatuts del CMM i aquest
Reglament Intern.
Article 5.
5.1 A més dels drets que tenen atorgats als Estatuts els socis i sòcies tindran dret a:
a) A entrar lliurement a les instal∙lacions del CMM, als espais i en els horaris que
s’estableixin segons pertoqui a la seva condició de soci/sòcia.
b) A fer ús responsable de les instal∙lacions del CMM.
c) A varar les seves embarcacions a l’espai de varada, emmagatzemar els seus equips
nàutics (taules, caiacs, veles, etc) als panyols, i guardar els seus estris personals a les
taquilles, tot això a les instal∙lacions esportives del CMM a la platja, en funció de
l’espai que els hagi estat assignat per la Junta Directiva del CMM, per mitjà de la
corresponent vocalia.
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Serà competència d’aquesta Junta Directiva determinar l’ús i repartiment de l’espai de
les instal∙lacions, així com l’atorgament de varades, segons criteris d’idoneïtat i
aprofitament.
d) A participar en les activitats nàutiques, esportives, formatives, socials o de qualsevol
altre mena que s’organitzin.
e) A sol∙licitar, a títol personal, la utilització en determinades circunstàncies del Local
Social del CMM, prèvia petició i aprovació expressa de la Junta Directiva.
f) Qualsevol altre dret que la Junta Directiva determini d’acord amb els Estatuts
Article 6.
6.1 A més de les obligacions atorgades als Estatuts, els socis i les sòcies tenen els següents
deures:
a) Respectar i fer respectar les normatives de qualsevol tipus que els siguin
individualment o col∙lectivament aplicables.
b) Respectar i fer respectar les normatives nàutiques, especialment, en l’ús de les
embarcacions.
c) Respectar i fer respectar les normes i les instal∙lacions del CMM.
d) Col∙laborar econòmicament en el manteniment del CMM de la manera que es
determini en els Estatuts, en aquest Reglament i per l’Assemblea de Socis i Sòcies:
quotes d’alta de soci/sòcia, quotes de manteniment de soci/sòcia, quotes per ús de
serveis i derrames en cas que sigui necessari.
e) Estar permanentment al corrent de pagament de qualsevol quantitat que correspongui a
les contribucions del punt anterior.
f) Posar en coneixement de la Junta Directiva qualsevol fet que comporti o pugui
comportar una ingerència dels drets del CMM (ocupacions il∙legals de l’espai del
CMM o d’altres que puguin posar en perill la concessió de l’espai).
g) Respectar l’espai assignat, sense excedirlo ni molestar a cap altre soci/sòcia.
h) Respectar les instal∙lacions en tots els seus elements, mantenint l’ordre, neteja i
correcta estiba del material, mantenint les instal∙lacions netes en tot moment, avisant al
personal del CMM, o en el seu defecte a qualsevol membre de la Junta Directiva, de
qualsevol desperfecte que calgui reparar a les instal∙lacions.
i) Qualsevol altre que la Junta Directiva o l’Assemblea puguin determinar d’acord amb
els Estatuts.
j) Estar federat i vigent en la federació corresponen a la modalitat/s esportiva escollida.
k) Serà obligació i responsabilitat del soci disposar de les assegurances, titulacions i
qualsevol altre requeriment que determini la llei o els reglaments per l´us de
embarcacions i/o les pràctiques esportives en cada modalitat
Article 7.
7.1 A més de les causes establertes als Estatuts, seran causes de suspensió dels drets de soci o
sòcia:
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a) Comportament clarament negligent o irresponsable en la pràctica d’activitats nàutiques
amb o sense embarcació.
b) Comportament clarament poc respectuós amb les instal∙lacions del CMM, amb l’entorn
o amb tercers, ja sigui per què provoquin danys a les instal∙lacions, o bé degradin
l’entorn o posin en situació d’incomoditat manifesta a altres socis/sòcies o a tercers.
c) Cedir o compartir amb terceres persones els drets de soci/sòcia del CMM.
d) Qualsevol sentencia judicial de falta o delicte comés en contra de les persones o
interessos del CMM.
e) Qualsevol actuació que contravingui de forma expressa i manifesta les disposicions
establertes en els termes d´us i aprofitament de la Concessió de la que és titular el
CMM, amb independència de la reclamació per danys i/o responsabilitat que aquest
pugui considerar i que en Dret l’assiteixi.
Article 8.
8.1 A més de les causes establertes als Estatuts, seran causes d’expulsió d’un soci o d’una
sòcia del CMM i per tant, comportarà la pèrdua de qualsevol dret com a tal, les següents:
a) La reiteració en les sancions de suspensió de la condició de soci o sòcia, 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 o
sòcia més de dos (2) mesos des de la data en que el pagament s’hagués hagut
d’efectuar.
Article 9.
9.1 La imposició de les sancions establertes en els articles anteriors serà responsabilitat de la
Junta Directiva mitjançant el següent procediment sancionador:
a) S’obrirà expedient disciplinari al soci o sòcia mitjançant acord en sessió de la Junta
Directiva.
b) Es comunicarà al soci o sòcia les actuacions que se l’imputen a fi de que, en el termini
de deu (10) dies comptar des del dia següent a la recepció de la comunicació, presenti a
la Junta Directiva les seves al∙legacions o raonaments.
c) En el termini màxim de deu (10) dies a comptar des de la presentació d’al∙legacions o
raonaments per part del soci o sòcia la Junta Directiva convocarà al soci o sòcia a fi i
efecte de comentar el cas.
d) En el termini màxim d’altres deu (10) dies a comptar des del dia de l’entrevista, la
Junta Directiva es reunirà a fi de prendre una decisió.
e) La decisió que prengui la Junta Directiva es comunicarà al soci o sòcia en el termini de
temps més breu possible. En cas de sanció, s’expressarà la data d’entrada en vigor.
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CAPÍTOL III:
LES EMBARCACIONS I ELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Article 10.
10.1 El CMM posa a disposició dels socis i les sòcies una quantitat limitada d’espais per a la
varada de les seves embarcacions i d’espai als magatzems i panyols, donat que no pot haverhi
més espai que el concedit per l’autoritat competent.
Per tant:
a) El CMM, mitjançant decisió de la Junta Directiva, admetrà les embarcacions en la seva
situació de varada o de transeünt.
b) El concepte embarcació comprèn els patins a vela, catamarans, monocascs, planxes de
surf, windsurf, paddlesurf, caiacs, canoes i similars i qualsevol altre element per a
poder desplaçarse en el mar, sigui quin sigui el seu mètode de propulsió.
c) Per poder varar o emmagatzemar una embarcació a les instal∙lacions del CMM en la
situació diferent de transeünt, caldrà que l’embarcació sigui titularitat de socis o sòcies
del CMM.
d) Cada embarcació i el material que pertoqui, només podrà ocupar l’espai que li sigui
específicament assignat.
e) L’assignació d’espai al varador o als panyols serà decisió de la Junta Directiva,
delegada, si escau, als Vocals de les Seccions corresponents.
f) Quan es desocupin espais al varador o als panyols, els socis o sòcies ocupant espais
equivalents podran demanar el canvi a l’espai desocupat. En el cas de que varis socis o
sòcies pretenguin passar a ocupar un mateix espai, es procedirà per ordre d’antiguitat
com a soci o sòcia.
g) Embarcacions i equipaments ocupant espai al varador o als panyols estaran
obligatòriament identificats amb el número de soci escrit en una etiqueta autoadhesiva
homologada per la Junta Directiva, col∙locada en un lloc visible.
h) Independentment del que s’especifica en el punt anterior, a efectes del correcte
manteniment de l’inventari de material que permanentment maté actualitzat el CMM,
el propietari/a del material ocupant un espai al varador o als panyols del Club ha
d’informar a la Junta Directiva per escrit, via el Vocal de la Secció corresponent, si
escau, de la marca, tipus i característiques identificatives d’aquest material, tant a
l’inici del servei com si es produeixen canvis.
i) Embarcacions i equipaments ocupant espai al varador o als panyols que no hagin tingut
activitat en el període d'un any (una temporada) podran ser canviats d'emplaçament a fi
de facilitar l'activitat dels socis/sòcies que sí la tenen.
j) Embarcacions i equipaments ocupant espai al varador o als panyols que no estiguin
degudament identificats i siguin a un espai que no els correspon, podran ser retirats i
venuts o destruïts.
k) El CMM no serà en cap cas responsable de pèrdua, destrucció o danys ocasionats per
tercers que pugués patir el material privatiu dels socis mes enllà de les cobertures
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col∙lectives contractades amb les corresponents companyies asseguradores de
Responsabilitat Civil.
Article 11.
11.1 L’estat de les embarcacions és responsabilitat dels seus armadors, patrons habituals o
titulars, i també serà llur responsabilitat els danys que les dites embarcacions puguin causar a
terceres persones, bens, o a les instal∙lacions del CMM.
11.2 Totes les embarcacions de qualsevol tipus hauran d’estar assegurades, com a mínim, pels
danys personals o materials que puguin afectar a tercers. Les dades sobre la companyia
asseguradora i número de pòlissa formen part del conjunt de dades que el soci o sòcia ha de
comunicar a la Junta Directiva, com està indicat a l’article 3.3d, més amunt.
Article 12.
12.1 La situació especial de varada transeünt es regirà per aquestes normes:
a) La varada transeünt no podrà tenir una durada superior a tres (3) mesos.
b) Les embarcacions en situació de varada transeünt hauran de satisfer el pagament total
de la quota de varada transeünt abans de la seva entrada al CMM.
c) Els propietaris o responsables de les embarcacions en situació de varada transeünt
tindran, durant els mesos que duri dita varada, les mateixes obligacions que els socis i
sòcies del CMM i el dret d’ús dels espais de les instal∙lacions que els hagi estat
atorgats.
d) Totes les embarcacions de qualsevol tipus en situació de varada transeünt hauran
d’estar assegurades, com a mínim, pels danys personals i/o materials que puguin
afectar a tercers.
e) Les quotes de les embarcacions en situació de varades transeünt seran decidides per la
Junta Directiva, donat que no són quotes de soci i tenen un caràcter provisional.
Article 13.
El CMM podrà disposar d’embarcacions i equipaments de diferents tipus per a ús dels socis i
sòcies del Club en forma temporal. Aquestes embarcacions i equipaments d’ús col∙lectiu seran
propietat del CMM a tots els efectes, incloent el manteniment i la contractació d’assegurances,
si escau, i la seva utilització estarà regulada per les normes següents:
a) Cada embarcació o equipament estarà assignat a una Secció Esportiva, essent el Vocal
de la Secció qui coordini el seu ús.
b) El Vocal de la Secció a la que l’embarcació o equipament estigui assignat podrà
delegar en un altre soci, sòcia o empleat del CMM la gestió de la dita embarcació o
equipament d’ús col∙lectiu, si hi ha circumstàncies que ho justifiquin. Aquesta
delegació, que podrà ser temporal o permanent, haurà de ser formalitzada en una
reunió de la Junta Directiva.
c) L’ús d’una embarcació o equipament del CMM per part d’un soci o sòcia requerirà
l’autorització formal d’aquest ús per part del Vocal de la Secció o soci responsable de
la seva gestió.
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d) La sol∙licitud d’ús haurà d’anar acompanyada de la confirmació de que el soci o sòcia
que en vol ferne té la qualificació necessària per ferho sense risc per a ell o ella ni per
a l’embarcació o equipament.
e) En el cas de que, per circumstàncies imprevistes, l’embarcació o equipament sofreixin
danys, el soci o sòcia que n’ha estat responsable s’haurà de fer càrrec de les despeses
de reparació.
f) En qualsevol cas, l’embarcació i/o equipaments utilitzats es retornaran al seu lloc al
varador o als panyols nets i en les mateixes condicions d’ús amb les que s’han agafat.
Article 14.
14.1 Les embarcacions de les que el CMM disposi per a salvament i tasques auxiliars (llanxa
de salvament o qualsevol altre) seran pilotades en tots els casos, per un soci, sòcia o empleat del
CMM del Club que tingui la titulació nàutica necessària i en vigor, adient per a la navegació
amb l’embarcació de que es tracti
14.2 Les embarcacions, que així siguin determinades per la Junta Directiva, tindran un ús
restringit a les finalitats pròpies de socors, salvament, i altres relacionades amb la seguretat i
amb la protecció de les persones, de forma habitual i en les activitats que sigui necessària la
seva utilització.

CAPÍTOL IV:
LES ACTIVITATS
Article 15.
15.1 Les activitats a desenvolupar per part del CMM, els socis i les sòcies, es divideixen
principalment i amb caràcter no exclusiu, en activitats esportives i activitats socials, i aquelles
que es derivin de les finalitat estatutàries.
a) De les activitats esportives, se’n ressalten la navegació a vela lleugera, patí català,
windsurf, paddlesurf, piragüisme, pesca esportiva, natació al mar i altres menes de
navegació o activitat afins.
b) Es podrà crear una Escola de Vela, i/o d’altres modalitats nàuticesportives, o cursos
d’instrucció i aprenentatge de qualsevol de les disciplines o modalitats esportives que
es practiquin al CMM.
c) Es podran fer competicions dels esports esmentats.
d) També es podran completar les activitats nàutiques amb esports de platja (tennisplatja,
voleiplatja, fútbolplatja) o d’altres similars.
e) Dins l’organització del CMM, es podran crear Seccions amb responsables per atendre
millor les necessitats d’aquells membres que practiquin cadascuna de les disciplines.
f) No es considera activitat esportiva del CMM la navegació a motor.
g) El CMM com a tal, i per tant els seus socis i sòcies, prèvia autorització per part de la
Junta Directiva, podran participar com a membres de, i representant el CMM, en
activitats esportives, socials o festives a Montgat o en altres indrets (activitats o
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competicions de la Federació Catalana de Vela o altres federacions, carnestoltes,
revetlles, etc.).
h) Es podran crear comissions amb els seus responsables, per atendre les necessitats
socials del CMM i la relació del CMM amb la resta d’entitats de qualsevol mena del
seu entorn.
i) La Creació de Seccions o Comissions, correspondrà a la Junta Directiva, per pròpia
iniciativa o a instància i proposta per part dels socis prèvia valoració i aprovació de la
Junta Directiva. .
Article 16.
16.1 En cas que s’organitzin competicions esportives, caldrà complir amb la normativa vigent,
tenint especial cura en la seguretat i les assegurances, la normativa federativa, la pertinença
federativa de persones i embarcacions, i altres requeriments que siguin d’aplicació.
Article 17.
17.1 Les activitats socials, que seran formatives o de lleure, estaran coordinades i sota la
responsabilitat d’un soci o sòcia, o encarregades a tercers per part de la Junta Directiva, podran
ser:
a) De tipus general obertes a tots els socis.
b) De tipus restringit, limitat als socis inscrits segons els procediments que s’hagin
establert a l’efecte.
c) De tipus privat. Els socis o sòcies podran fer ús del local social per a la realització
d’activitats socials de tipus privat, prèvia autorització de la Junta Directiva i abonant la
quota que s’hagi establert a l’efecte.
17.2 En el cas de les activitats de tipus (b) o (c) serà responsabilitat del soci o sòcia
coordinador o sol∙licitant de l’ús, deixar el local social en les degudes condicions d’ordre i
neteja, i la reparació o compensació per possibles desperfectes que es puguin causar en el local.
17.3 L’ús del local social per a activitats de tipus privat es podrà estendre a no socis, sempre
que ho sol∙licitin a través d’un soci o sòcia i hi hagi una raó que ho justifiqui. En aquest cas, el
soci o sòcia que actua com a enllaç serà el responsable del bon ús del local social, del seu retorn
en les degudes condicions i del pagament de la quota.

CAPÍTOL V:
ASPECTES ECONÒMICS
Article 18.
18.1 Els socis i sòcies contribuiran al funcionament del CMM abonant les quotes mensuals que
corresponguin als diferents serveis utilitzats.
18.2 La taula amb les quotes corresponents als diferents serveis serà proposada per la Junta
Directiva, aprovada per l’Assemblea General de Socis/Sòcies i publicada al Lloc Web del CMM
per a general coneixement.
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Article 19.
19.1 Els ingressos del CMM, prèvia decisió o aprovació per part de la Junta Directiva, serviran
per:
a) Satisfer les taxes que per raó de la concessió de l’espai, calgui pagar a l’Administració.
b) Satisfer qualsevol taxa que el CMM hagi de pagar a les institucions públiques per raó
de la seva existència i activitat.
c) Realitzar les obres de remodelació o manteniment que calgui fer a les instal∙lacions.
d) Adquirir equips esportius o d’altres menes, necessaris per a l’activitat del CMM.
e) Sufragar les activitats esportives que es determinin.
f) Sufragar les activitats socials que es determinin.
g) Satisfer qualsevol altre pagament que determini la Junta Directiva o l’Assemblea.
Article 20.
20.1.A més de la possibilitat d’expulsió establerta en aquest Reglament per impagament de
qualsevol tipus de quota o quantitat que calgui satisfer, el CMM podrà constituir un dret de
retenció d’acord amb el que estableix l’article 5691 i següents del llibre Cinquè del Codi Civil
de Catalunya, sobre l’embarcació o equipaments propietat de la persona que no compleixi amb
l’obligació de pagament.
En virtut d’aquesta normativa, el CMM podrà, amb independència de la reclamació a través dels
Tribunals de Justícia corresponents:
a) Retenir l’embarcació o equipaments fins el pagament del deute.
b) Aplicar al deute totes les despeses que el manteniment de l’embarcació o equipaments
generin i aquelles que li correspondríen 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 CMM podrà fer seva l’embarcació saldant el deute,
amb el procediment i límits que estableix la Llei.
20.2 L’aplicació del dret de retenció implicarà la immobilització de l’embarcació o
equipaments des del moment en què es comuniqui aquesta situació.

CAPÍTOL VI:
APROVACIÓ, MODIFICACIÓ I/O DEROGACIÓ D’AQUEST
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Article 21.
21.1 L’aprovació, modificació o derogació d’aquest Reglament de Règim Intern, correspon a
l’Assemblea de Socis/Sòcies, degudament convocada per la Junta Directiva d’acord amb els
Estatuts.
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21.2 La convocatòria necessàriament inclourà un informe justificatiu de les modificacions o
accions proposades per la Junta Directiva.
Article 22.
22.1 Les modificacions al Reglament Intern poden ser també proposades pels socis o sòcies
d’acord amb el que estableixen els estatuts i amb els requisits de convocatòria que s’hi
descriuen.
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