
CLUB ESPORTIU DE TIR D’ANDORRA

Llumeneres (Sant Julià de Lòria)


Registre: U-801238-G

       E-mail: ipscandorra@gmail.com


Régim intern del Club Esportiu de Tir d’Andorra 
El compliment d’aquest régim intern es d’obligat compliment per tots els socis / abonats / convidats del Club Esportiu de Tir d’Andorra. 

Pel que fa a l’ús i conservació de les intal·lacions i material, a les mesures de seguretat en la manipulació de les armes i a la documentació necessaria per 
la pràctica del tir, están obligats al seu compliment tots els usuaris de les instal·lacions, fins hi tot els expectadors, siguin socis / abonats, convidats o 
competidors d’altres clubs o federacions. 

SOBRE LES QUOTES I EL PAGAMENT DE LES MATEIXES 

1.- Tots els socis / abonats hauràn d’estar al corrent del pagament de les quotes, per mantenir el dret a l’ús de les instal·lacions del Club. 

2.- L’impagament de quotes o derrames que siguin aprobades per l’Assamblea General, comportarà la perdua de la condició de soci / abonat. 

3.- El pagament de les quotes haurà de fer-se efectiu en un plaç màxim de 30 dies, des de la data de la publicació de l’Acta que determini dits 
pagaments. 

4.- Els socis / abonats que efectuin el pagament transcorregut el plaç de 30 dies, seran pelanitzats amb un recàrrec del 20% sobre dita quota. 
Exceptuant causes justificades, que hauran de ser comunicades a la Junta Directiva per escrit (ipscandorra@gmail.com) i que seran estudiades per la 
mateixa. 

5.- Si el pagament de la quota o derrama no es fes efectiu en el termini de 60 dies des de la data de publicació de l’Acta, el soci perdrà definitivament 
dita condició. Restant aquest import com un deute envers el club. Exceptuant causes justificades, que hauran de ser comunicades a la Junta Directiva 
per escrit (ipscandorra@gmail.com) i que seran estudiades per la mateixa. 

6.- El soci que causi baixa en el Club, independentment del motiu que origini aquesta, perdrà tots els drets adquirits, no recuperant cap quantitat 
económica. No podent trasferir cap dret o titularitat a una altra persona. 

7.- Les quotes d’ingrés i quotes anuals de soci / abonat seran revisades anualment, quedant fixats els imports de les mateixes en l’Assemblea General 
Ordinaria. Es comunicarà als socis / abonats la variació de les quotes, en l’acta corresponent. 

8.- El conjugue i fills dels Socis que vulguin adquirir la condició de socis, hauran de complir els mateixos requisits que qualsevol sol·licitant.  

9.- Aquells socis que constitueixin la Organització en les competicions (socials u open) no abonaran les quotes d’inscripció per aquesta competició. El 
personal integrant de la Organització en les competicions serà regulat per la Junta Directiva. Si es necessari remunerar adicionalment a aquests equips de 
muntatge amb alguna compensació económica, la quantía serà fixada per la Junta Directiva. 

ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB 

10.- Tots els socis disposarán d’una clau de la porta d’accés al Club. 

11.- La custodia de la clau proporcionada al soci, es responsabilitat del mateix. La cessió de dita clau a una persona que no sigui socia del club, per a que 
d’altres persones puguin accedir a les instal·lacions, suposarà la perdua inmediata de la condició de soci. 

12.- El soci que desitgi asistir al Club amb un convidat, ho haurà de possar en coneixement de la Junta Directiva, via e-mail i amb un mínim de 7 dies 
d’antelació. Els abonats no podran portar convidats al camp de tir. 

13.- El president, secretari i tresorer, disposaran de les claus d’accés a totes les instal·lacions del Club. 

14.- Aquells socis que determini la Junta Directiva que per la seva participació com a Responsables de la Organització d’alguna competició, per estar 
encarregats d’efectuar reparacions o per qualsevol altre motiu justificat, se’ls hi entregaran les claus que es considerin necesaries, essent retirades quan 
cesi el motiu que n’ha donat dret. 

ÚS I PRESERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I MATERIAL 

15.- Tot soci, abonat o convidat està obligat a preservar i conservar les instal·lacions i material propietat del Club. 

16.- Tot soci o abonat que amb dolo, mal ús, negligència o imprudència greu efectui danys intencionats sobre les instal·lacions o material del Club, 
comportarà l’obertura d’un expedient, el qual serà estudiat per la Junta Directiva. Si com a resultat de l’expedient el soci o abonat fós expulsat del Club, 
aquesta resolució, així com les causes que van donar lloc a la mateixa, seran comunicades al Departament de Policia, a la Federació Andorrana de Tir, i a 
tots els clubs de tir del Principat d’Andorra, sense perjudici de les accions judicials que es puguin iniciar per reclamar els danys. 

17.- Tot soci o abonat que tenint coneixement de l’execució d’actes vandàlics i danys contra les instal·lacions i material del Club, no ho possi en 
coneixement de la Junta Directiva, incorrerà en la mateixa falta que l’actor del actes. 

18.- Tot soci o abonat està obligat a retirar dels soports els blancs utilitzats una vegada finalitzades les seves pràctiques. 

19.- Tot soci o abonat està obligat a dipositar dintre dels bidons col·locats a tal efecte, les escombraries que hagi pogut generar durant la seva estancia en 
les instal·lacions del Club. 

20.- Només està autoritzat el tir sobre blancs o siluetes, autoritzats i reconeguts per la Federació Andorrana de Tir. 

21.- Està prohibida la utilització d’armes llargues dintre de les galeries d’IPSC. 

22.- Queda prohibida la col·locació de blancs per a la pràctica del tir fora de les galeríes i camps dissenyats a tal efecte. L’incompliment d’aquesta norma 
donarà lloc a un expedient disciplinari. 

23.- Sobre els palets de fusta, bidons, mampares o material auxiliar utilitzat per al disseny dels exercicis de IPSC, no podran col·locar-se blancs. 

24. Està prohibida la col·locació de blancs de tir sobre les parets de pneumàtics . 

LES MESURES DE SEGURETAT EN LA MANIPULACIÓ DE LES ARMES 

25.- Tots els socis, abonats i convidats están obligats al més estricte compliment de les normes de seguretat en la manipulació de les armes de foc. 

26.- La conducta negligent en la manipulació d’armes de foc que pugui possar en perill la integritat física d’altres persones, serà denunciat de manera 
inmediata al Departament de Policia. 

27.- Està prohibida la circulació pel camp de tir de les armes a la ma, hauràn d’anar descarregades i obligatoriament en les seves fundes o maletins de 
transport. 

28.- Aquells socis o abonats, que a judici dels tècnics del club no es trobin capacitats per la pràctica d’alguna modalitat, seran desautoritzats per la 
pràctica de la mateixa, fins que no realitzin un curs de capacitació i demostrin tenir els suficients coneixements tècnics, per desenvolupar-la de manera 
segura. 
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29.- Està prohibit efectuar trets fora dels límits de les galeríes de tir. 

30.- Tots els socis o abonats que s’incorporin d’una forma novel a la pràctica de la modalitat de recorreguts de tir, hauràn d’efectuar un curs de 
capacitació que serà impartit per personal qualificat. El curs es realitzarà quan la Junta Directiva estimi que existeix un grup suficient de personal per 
realitzar-lo, el cost económic del mateix serà a càrrec dels interessats. 

DOCUMENTACIÓ NECESSARIA PER LA PRÀCTICA DEL TIR 

31.- El carnet de soci / abonat podrà ser sol·licitat en qualsevol moment per qualsevol altre soci / abonat del Club i pel personal de manteniment, com a 
mesura per evitar l’accés de personal aliè a les instal·lacions del Club. Tot i que haurà d’ésser visible en tot moment durant la seva estada a les 
instal.lacions. 

32.- Per la pràctica del tir dintre de les instal·lacions del Club, es obligatori tenir en vigor la documentació que a continuació es relaciona. El Club no es 
responsabilitzarà de cap actuació ni conducta. 

a) Llicència d’armes 
b) Llicència federativa, excepte: *Personal convidat de manera institucional * Personal de seguretat privada, amb llicència profesional. 
c) Carnet de soci / abonat en vigor (i sense deutes econòmics) 
d) Guía de l’arma que s’estigui utilitzant 

COMPOSICIÓ DELS EQUIPS DE MUNTATGE I ORGANITZACIÓ PER LES COMPETICIONS 

33.- La finalitat d’aquests equips, es la de donar la dinàmica necessaria per la organització de les Competicions i Tornejos. 

34.- Inicialment el Club disposa d’una única modalitat de tir: El recorregut de tir (IPSC). 

35.- Si la demanda dels socis ho requereix i existeix suficient personal per desenvolupar-ho, podràn crear-se noves seccions de tir. 

36.- El personal que estigui integrat en els equips de muntatge serà compensat en la quantía económica que serà fixada per la Junta Directiva i exposada 
en els comptes del Club en l’Assemblea General. 

37.- Amb motiu de competicions nacionals i internacionals, i davant de la necessitat de realitzar treballs de major envergadura i duració, es recurrirà a la 
búsqueda de personal que ajuda en els treballs, abonant la compensació econòmica que s’acordi per part de la Junta Directiva. 

38.- El personal dels equips de muntatge i organització, en les competicions realitzades amb la labor realitzada, no abonaran la quota d’inscripció a la 
mateixa. 

39.- El personal de la Organització el composen: 

 *Equip de muntatge 
 *Àrbitres 
 *Personal que participi en les tasques administratives relacionades amb la  competició (apertura del Club, cobro d’inscripcions, 
control de llicències,…) 
 *Personal de manteniment 

COMPTABILITAT I CONTROL DE DESPESES 

40.- El tresorer farà un resum públic anual de l’estat de comptes, el qual serà exposat a l’Assemblea General, per a que tots els socis estiguin informats.  

COMUNICACIONS ALS SOCIS I ABONATS 

41.- Totes les comunicacions es faran mitjançant correu electrónic. 

SOCIS, ABONATS O CONVIDATS 

42.- La qualitat de soci o abonat del Club s’assoleix en emplenar la fitxa de sol·licitud, i en ésser acceptada per la Junta Directiva del Club. 

43.- Soci: Es aquell que vol gaudir de les instal·lacions del Club tot l’any (excepte dies de competició i preparació de la mateixa) i que està al corrent de 
pagament de les quotes. Tè dret a tenir clau de la porta principal, la qual no podrà transferir a cap altra persona sota cap concepte. 

44.- Abonat: Es aquell que tan sols vol anar a les instal·lacions 1 cop a l’any. Tè dret a l’accés acompanyat per part d’un abonat, i a obtenir un certificat de 
la seva tirada. 

45.- Convidat: Es la persona convidada per un soci. Per ser convidat s’ha de notificar a l’e-mail del club (amb un mínim de 7 dies d’antelació), tot informant 
de la data de la visita, nom i cognoms i captura d’imatge d’un document identificatiu. Totes aquestes dades seran tramesses a la companyia 
d’assegurances. 

ACCEPTACIÓ D’AQUEST RÈGIM INTERN 

46.- Tota persona que sol·liciti fer-se soci / abonat del Club, accepta i està d’acord en tots els punts dels estatuts del Club, així com en tots articles del 
present règim intern, del qual se’n donarà còpia. 

Escaldes-Engordany, el 14 de setembre de 2020 

                      El President del Club
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