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REGLAMENT DE FAMILIARS 

Art. 1r.- D’acord amb el que es preveu en l’article 4t dels Estatuts de l’Associació, 
aquest reglament recull les condicions bàsiques que regulen la participació de familiars 
de l’associat en la vida de l’Associació. 

La participació dels familiars més directes s’ha d’entendre com un factor que ha de 
contribuir a fomentar la participació de l’associat, en permetre compartir-la i així 
estendre i integrar la vida familiar en l’associativa.  

Aquest objectiu d’incrementar les possibilitats de la participació socialment activa que 
pretén l’Associació no s’aconseguirà si la participació es limita a l’obtenció de 
determinats serveis o avantatges econòmics o s’utilitza únicament per practicar 
qualsevol activitat de forma individual o aïllada. 

Art. 2n.- Poden obtenir la condició de Familiars per participar en l’activitat associativa: 

a) cònjuge o parella de fet de l’associat. 

b) familiars de primer i segon grau, tant de l’associat com del cònjuge o parella de 
fet. 

Art. 3r.- La sol·licitud d’inscripció de Familiars d’associat es farà segons el que preveu 
l’art. 5º. dels Estatuts de l’Associació. 

Art. 4t.- La baixa com a Familiar es produirà per: 

a) Voluntat pròpia de l’associat o del Familiar, que haurà de ser notificada 
mitjançant comunicació escrita o correu electrònic adreçat a l’Associació i tindrà 
efectes el mes següent al de la data de recepció o al finalitzar l’any, si així ho 
sol·licita l’interessat en el mateix escrit. 

b) Baixa per qualsevol causa de l’associat, sense prejudici del que s’estableix en 
l’article 5è d’aquest reglament. 

c) Defunció o pèrdua dels requisits especificats en l’article 2n d’aquest reglament.  

d) L’impagament de les quotes establertes o d’altres obligacions econòmiques 
contretes amb l’Associació. 

e) L’actuació contrària a les finalitats especificades en l’art. 1r dels Estatuts. 

Les baixes de Familiars pels motius d) i e) seran considerades com expulsions per la 
Junta Directiva, havent de procedir els associats responsables, per sol·licitar el 
reingrés dels seus Familiars afectats, a la liquidació de les quantitats degudes que 
poguessin haver originat la seva expulsió, més la quota de reingrés fixada per la Junta 
Rectora i que sigui vigent en cada moment, així com a l’esmena d’aquestes actuacions 
contràries i el rescabalament dels danys, segons correspongui i determini la Junta 
Directiva. 

Art. 5è.- Si l’associat causa baixa per defunció, podran seguir com a Familiars els 
inscrits com a tals en el moment de la defunció. La voluntat de mantenir la condició de 
Familiar hauran de manifestar-la mitjançant comunicació escrita o correu electrònic 
adreçat a l’Associació, en un termini de quatre mesos des de la mort de l’associat.  

Els Familiars designaran, entre ells, el que serà Titular del grup de Familiars.  
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La designació del Titular del grup de Familiars només podrà canviar-se en els casos 
de la seva defunció o d’incapacitat mental. 

La baixa d’un Familiar d’un associat difunt serà, en qualsevol cas, definitiva. 

El grup de Familiars en el cas de l’associat difunt no podrà ser ampliable, excepte en el 
cas de naixement de fill pòstum de l’associat. Aquest fill podrà ser inscrit com Familiar 
en el termini de tres mesos a partir de la data del seu naixement. La sol·licitud l’haurà 
de formular el Titular del grup de Familiars.  

Art. 6è.- L’acumulació de dos expulsions d’un mateix Familiar serà causa de baixa 
definitiva. 

El procés disciplinari que s’aplicarà als Familiars serà el que s’estableix en l’article 7è 
dels Estatuts pels associats. 

Art. 7è.- El Familiar obté el dret de participació en les activitats esportives, culturals i 
d’oci i gaudeix de les possibilitats de comunicació i relació i dels serveis que facilita 
l’Associació als associats, amb la limitació que suposi el dret prioritari d’aquests, que 
en cap cas podrà veure’s reduït per la integració dels Familiars en l’Associació. El 
Familiar no podrà exercir drets polítics o dur a terme càrrecs en els òrgans de 
l’Associació ni participar dels beneficis econòmics dels ingressos destinats als 
associats. 

El Familiar està obligat a abonar les quotes que s’estableixin i cobrir despeses 
d’actuació i participació en compliment de les normes i disposicions que, con caràcter 
general o específicament pels Familiars, siguin vigents en cada moment. 

Aquesta normativa es podrà revisar cada temporada i, en el seu cas, haver d’adaptar-
se als canvis –incloent els de supressió– que, a proposta de la Junta Directiva, 
aprovés la Junta Rectora. En cap cas es podran invocar drets en funció del que es 
disposi en la normativa més enllà del temps de la seva vigència. 

Art. 8è.- Per la seva naturalesa, les aportacions de ”la Caixa”, destinades a associats 
s’han d’aplicar, exclusivament, a cobrir les despeses d’aquests i al manteniment de les 
instal·lacions i serveis generals de l’Associació. En cap cas les aportacions de “la 
Caixa” es destinaran a Familiars. 


