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1.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Títol I. Disposicions Generals
Article 1.
1. El Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu (DOGC 3787, de
23.12.2002), considera tecnificació esportiva l’etapa de l’alt rendiment esportiu en la qual es du a
terme la millora del nivell tècnic i competitiu de l’esportista, i preveu que les activitats relacionades
amb la tecnificació esportiva es desenvolupen en un nucli bàsic que és el centre de tecnificació
esportiva.
2. El Centre Català de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat (CCTE) està format per
becaris esportistes seleccionats per les federacions esportives catalanes, les quals han fet la
corresponent proposta a l’Àrea d’Alt Rendiment i Esport Federat del Consell Català de l’Esport
(CCE). Un cop valorades les propostes es concedeixen beques esportives amb la finalitat de formar
a futurs esportistes d’elit, compaginant aquesta formació esportiva juntament amb la seva educació.
3. El CCTE d’Esplugues de Llobregat està ubicat en el complex esportiu format per la Residència
Joaquim Blume, les instal·lacions esportives del Consell Català de l’Esport, el centre de medicina
esportiva del Consell Català de l’Esport i l’Institut Joaquim Blume.
4. El CCTE està organitzat per possibilitar la formació integral de l’esportista i per aquest motiu es
posen al seu abast tota una sèrie de recursos humans i materials.

Article 2.
1. Per assegurar un bon ús i funcionament del CCTE es fa necessària aquesta normativa que regula
el règim intern, com també el règim disciplinari que cal aplicar a tots/totes els/les esportistes que
formen part del CCTE i que gaudeixen dels seus serveis. També regula les sancions que comporta
el seu incompliment.
2. Quan aquesta normativa es refereix a CCTE d’Esplugues de Llobregat, al llarg del text,
s’entendrà que aquest concepte contempla tot el personal, les instal·lacions i el material amb que
els/les esportistes tenen relació durant la seva etapa com a residents/tes o usuaris/ries dels seus
serveis.
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Article 3. Objecte:
El present Reglament té per objecte establir unes pautes per facilitar la convivència entre tots/totes
els/les esportistes usuaris/ries del CCTE, tenint en compte que cadascun dels àmbits d’actuació del
Centre disposa de les seves pròpies normes d’ús o funcionament que els residents també han de
respectar.
Article 4. Àmbit d’aplicació:
1. El present reglament és d’aplicació a tots/totes els/les esportistes becaris/becàries que tenen la
condició d’usuaris del CCTE d’Esplugues de Llobregat.
2. Becari/ària és tot/a aquell/a esportista que reuneix els requisits per poder formar part del CCTE.
Aquests requisits els acorda la Secretaria General de l’Esport conjuntament amb les federacions
esportives catalanes.
3. Els/Les esportistes becaris/ries queden subjectes al compliment de les normes d’aquest
Reglament. L’acceptació de la beca en el CCTE implica l’absoluta conformitat amb la present
normativa i no s’admetrà en cap cas l’al·legació del seu desconeixement per a justificar un possible
incompliment.
Article 5. Tots/tes els/les esportistes tenen els mateixos drets i deures bàsics, sense més distinció
que els derivats del tipus de beca que tinguin assignada, de l'edat i dels estudis que estiguin
realitzant.
Article 6. L'exercici dels drets dels/de les esportistes implicarà el reconeixement i respecte dels
drets de la resta de persones que conviuen al CCTE, ja que han de tractar amb respecte i tolerància
tant els seus companys com tot el personal del CCTE.
Article 7. L’equip de responsables dels diferents àmbits del CCTE vetllaran pel correcte exercici
dels drets i deures de l’esportista.
Article 8. L’assegurança de responsabilitat civil que té contractada el Consell Català de l’Esport
inclou també el Centre Català de Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat. Per això,
queden coberts per la mateixa pòlissa els/les becaris/becàries del CCTE i els/les residents de la
Residència J. Blume.

Títol segon. Estructura. Òrgans de govern.
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Article 9. La direcció del Consell Català de l’Esport, de conformitat amb les funcions que li
atribueix el Decret 35/2001, de 23 de gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell
Català de l’Esport (DOGC núm.3324, de 09.02.2001), és també el màxim òrgan de govern del
CCTE.
Article 10. El CCTE està adscrit al Consell Català de l’Esport del qual en depenen la Subdirecció
General de Gestió i Recursos Humans i la Subdirecció General d’Activitats Esportives i
Infraestructures.
I el CCTE es troba vinculat, mitjançant una doble dependència, amb cadascuna d’elles:
Per una banda, pel que fa als aspectes organitzatius i de personal, depèn del Servei de Recursos
Humans i Règim Interior, el qual està adscrit a la Subdirecció General de Gestió i Recursos
Humans; i per l’altra, pel que fa als aspectes tècnics i esportius, depèn també de l’Àrea d’Alt
Rendiment i Esport Federat, la qual està adscrita a la Subdirecció General d’Activitats Esportives i
Infraestructures.
Article 11. Són unitats de gestió del CCTE d’Esplugues de Llobregat: el/la responsable Tècnic/a
del CCTE i el/la responsable de Règim Interior de la Residència Joaquim Blume.
Les seves funcions principals envers els esportistes són:
Responsable Tècnic/a del CCTE d’Esplugues de Llobregat: Coordinar els diferents àmbits
d’actuació del programa de tecnificació esportiva del CCTE i vetllar per al seu correcte
desenvolupament.
Responsable de Règim Interior de la Residència Joaquim Blume: Coordinar la gestió i l’ús de la
Residència per tal d’oferir un servei de qualitat als becaris.

Títol tercer. Drets i obligacions dels/de les esportistes.
Article 12. Els/les esportistes tenen dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament
de la seva personalitat, dret que comporta:
-

La formació en el respecte dels drets i les llibertats fonamentals i en l'exercici de la
tolerància i llibertat dins dels principis democràtics de convivència.
L’adquisició d'hàbits intel·lectuals, coneixements i tècniques de treball.
El desenvolupament harmònic de l'afectivitat, l'autonomia personal i de la capacitat de
relació amb la resta de persones que conviuen al CCTE.

Article 13. Els/les esportistes també tenen dret :
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a) A ser respectats en la seva persona i els seus bens.
b) Al respecte de la seva llibertat de consciència, conviccions religioses, morals o
ideològiques.
c) A la salvaguarda de la seva intimitat i confidencialitat.
d) A rebre assistència mèdica i psicològica quan ho precisin.
e) A rebre un entrenament que asseguri el total desenvolupament del seu potencial esportiu.
f) A gaudir d'un entorn adequat per fer front al règim d'entrenament a què estan sotmesos.
g) A escollir un representant d'entre ells (un per modalitat esportiva), que assistirà a les
reunions que siguin convocades i que actuarà com a portaveu del seu grup i mediarà i serà
l’interlocutor davant dels diferents responsables del CCTE.
h) A ocupar i utilitzar l’habitació que els hagi estat assignada, a l’interior de la qual tenen dret
a la seva privacitat. Tanmateix, en cas d’urgència o necessitat per a garantir els bens, la
seguretat o el règim de convivència, es podrà autoritzar l’entrada a qualsevol habitació de la
Residència o dependència del CCTE, sens perjudici de les entrades que realitzen els serveis
de manteniment i neteja.
Article 14. Els/les esportistes tenen el deure de realitzar activitats de formació per al seu futur
professional, i aprofitar al màxim possible els mitjans que es posin al seu abast per a la seva
formació. Aquest deure de responsabilitzar-se de la seva formació, tant esportiva com acadèmica,
comporta els deures de:
a) Cursar estudis, d’assistir a classe i de participar en les activitats orientades al seu
desenvolupament integral.
b) Fer els entrenaments que els programi el seu entrenador/a i esforçar-se perquè sigui de la
millor qualitat possible.
c) Fer ús de tots els mitjans que es posen al seu abast, per tal de millorar el seu rendiment,
sense infringir les normes legalment establertes.
Article 15.
1. Són també deures dels esportistes:
a) Respectar, mantenir i assegurar l’ordre, la higiene i la neteja de les habitacions, de les sales
d’ús comú i de les instal·lacions.
b) Respectar el silenci en les hores d’estudi i de descans.
c) Col·laborar en la realització de controls analítics periòdics i valoracions clíniques i
fisiològiques per part dels centres de Medicina de l’Esport del Consell Català de l’Esport.
d) Col·laborar, permetent el control de l’interior de bosses, dels armaris o dels objectes tancats
al personal de qualsevol àmbit del CCTE si es detecten indicis de tenir substàncies o
objectes no permesos.
e) Tenir conductes respectuoses amb totes les persones amb qui es relacionen, i respectar i
tenir cura del material, del mobiliari i de les instal·lacions.
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f) Complir totes les normatives específiques que regulen els diferents àmbits del CCTE (la
Residència Joaquim Blume, les instal·lacions esportives i el centre de medicina esportiva
del Consell Català de l’Esport, i l’Institut d’Ensenyament Secundari Joaquim Blume).
g) Complir amb les altres obligacions i deures que, sense estar específicament contemplats en
el present article, es derivin del contingut global d’aquest Reglament de Règim Intern i de
les Normes de Funcionament del Centre Català de Tecnificació Esportiva.
2. Com a esportistes integrats en la tecnificació esportiva han de complir, també, les obligacions
establertes a l’article 9 del Decret 337/2002, de 3 de desembre, sobre l’alt rendiment esportiu.
3. De conformitat amb la legislació vigent, no és permès de fumar al CCTE.

Títol quart. Règim disciplinari. Faltes, sancions i procediments.
Article 16. El règim disciplinari té com a objectiu l’establiment de les faltes i de les sancions
previstes en el present Reglament, amb la finalitat de garantir un marc de convivència entre els
esportistes, basat en el respecte a la intimitat, a la integritat i a la dignitat personal de tots/totes
els/les esportistes residents i de tot el personal del CCTE.
L’aplicació d’aquest règim disciplinari serà competència dels òrgans
l’Esport, del qual depèn el CCTE.

del Consell Català de

Article 17. Qualsevol incompliment de les normes de funcionament del Centre Català de
Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat, o de les normes establertes en aquest Reglament
de Règim intern, com també tot aquell comportament que alteri la convivència i el normal
funcionament de la Residència, que sigui incívic o que causi un deteriorament al centre, a les seves
instal·lacions o al mobiliari, tindran la consideració de faltes.
Art. 18. Segons la seva gravetat, les faltes poden ser lleus, greus i molt greus i comporten les
sancions establertes en el present Reglament.
1. Són faltes lleus:
a) Qualsevol acte injustificat que pertorbi lleument el desenvolupament normal de les
activitats del CCTE o qualsevol incompliment parcial de les normatives de funcionament o
de regim intern del CCTE.
b) La utilització inadequada de qualsevol objecte, material i instal·lacions que està al seu
abast.
c) L’emmagatzemament general de menjars a l'armari de l'habitació.
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d) La utilització d’aparells electrònics indegudament fora de l’horari d’ús (música, ordinador,
ràdio,…).
e) Les faltes d’assistència i/o puntualitat no justificades a l’Institut J. Blume, a les sessions
d’entrenaments o a les citacions dels serveis mèdics, d’acord amb el procediment establert
en cadascun d’aquests àmbits.
f) Cinc faltes de puntualitat durant el curs a l’hora d’arribada a la Residència J. Blume,
d’acord amb els horaris establerts en les Normes de Funcionament del CCTE.
g) L’acumulació de cinc faltes d’assistència durant el curs als àpats del caps de setmana, que
prèviament han estat encarregats (no es tindrà en compte si per un motiu justificat i s’avisa
amb antelació a la Residència de la no possibilitat d’arribada al àpat concertat).
h) Si es fan més de cinc àpats de cap de setmana durant el curs sense prèviament haver-los
encarregat.
2. Són faltes greus:
a) Qualsevol acte injustificat que pertorbi greument el desenvolupament normal del CCTE o
qualsevol dels seus serveis, dins o fora del recinte.
b) El deteriorament causat intencionadament de dependències, de les instal·lacions, del
material, dels objectes i de les pertinences que estan al seu abast, dins o fora del recinte.
c) La possessió, la ingestió o el consum d'alcohol i/o de tabac dins del recinte del complex del
CCTE.
d) La permanència d’esportistes en una habitació i/o planta que no sigui la seva, ja sigui amb o
sense el consentiment dels usuaris assignats, en aquest cas tan els usuaris com els visitants
estaran cometen una falta greu.
e) Els actes sexuals dins de qualsevol de les instal·lacions del Consell Català de l’Esport.
f) L'acumulació de tres faltes lleus.
g) Qualsevol incompliment reiterat de les normatives de funcionament o de regim intern del
CCTE.
h) L’absència de la Residència fora dels horaris establerts sense l’autorització ni la justificació
corresponents.
i) El trencament de les sancions imposades per faltes lleus.
j) La falsificació de qualsevol tipus de document o signatura.
k) L’acumulació de dos comunicacions de l’Institut J. Blume per faltes d’assistència
injustificades
3. Són faltes molt greus:
a)
b)
c)
d)

L'acumulació de dues faltes greus.
L'agressió física.
Els actes d'indisciplina, d’ injúria i d’ofensa dins o fora del CCTE.
Els comportaments racistes.
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e) Les faltes tipificades com a greus si concorren les circumstàncies de col·lectivitat i/o
publicitat intencionada.
f) La pèrdua d'escolaritat.
g) La pràctica de patentes (“novatadas”).
h) Els furts.
i) La possessió, la ingestió i/o el consum de drogues.
j) Les agressions sexuals.
k) El negar-se a la realització de controls analítics i valoracions mèdiques i fisiològiques
promoguts pels centres de Medicina de l’Esport del Consell Català de l’Esport.
l) La gravació d’accions que suposin una intromissió al dret a la intimitat.
m) El trencament de les sancions imposades per faltes greus.
Article 19. Amb independència de les responsabilitats penals que puguin derivar d’algunes de les
faltes greus o molt greus, les sancions que es podran imposar per a la comissió de les faltes
tipificades en els articles anteriors són les següents:
1. Sancions per faltes lleus:
a) Restricció en el gaudiment dels serveis i/o dels horaris establerts.
b) Sancions de permanència a l’habitació de l’esportista, abans de l’hora reglamentàriament
establerta (22 hores).
c) Col·laboració en feines extres de caràcter cívico-social fora dels horaris acadèmics i/o
esportius.
d) Retirada temporal o definitiva dels aparells electrònics.
2. Sancions per faltes greus:
a) Abonament de les despeses que comportin la reposició o reparació dels desperfectes causats
de manera individual o col·lectiva.
b) Expulsió temporal del CCTE d’ 1 a 15 dies
c) Restriccions en el gaudiment dels serveis.
3. Sancions per faltes molt greus:
a) Expulsió temporal del CCTE per un període superior a 15 dies.
b) Expulsió definitiva del CCTE.
Article 20.
1. Correspon a la direcció del Consell Català de l’Esport establir la gravetat de les faltes i adoptar i
executar les sancions oportunes.
2. Son circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
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a) La reiteració
b) La reincidència
c) El perjudici econòmic causat
Hi ha reiteració si l’autor/ora d’una infracció ha estat sancionat/ada en el període d’un curs per una
altre fet que tingui assenyalada una sanció igual o superior o per més d’un que tingui assenyalada
una sanció inferior.
Hi ha reincidència si l’autor/ora d’una infracció ha estat sancionat/ada en el període d’un curs per
un fet de la mateixa naturalesa o anàloga del que s’ha de sancionar.
3. Son circumstàncies atenuants:
a) La provocació suficient immediatament anterior a la comissió de la infracció.
b) El penediment espontani.
4. Les infraccions lleus prescriuen als tres mesos; les greus als sis mesos i les molt greus a l’any
d’haver estat comeses.
5. Les sancions prescriuen als tres mesos si han estat imposades per falta lleu; al sis mesos si ho
han estat per falta greu i a l’any si ho han estat per falta molt greu.
Article 21. Procediment disciplinari.
1. No es podrà imposar cap sanció sense la instrucció prèvia d'un expedient disciplinari.
2. La resolució dels expedients disciplinaris correspon a la direcció del Consell Català de l’Esport,
com a òrgan competent, d’acord amb les funcions que té atribuïdes pel Decret 35/2001, de 23 de
gener, sobre els òrgans rectors i el funcionament del Consell Català de l’Esport.
Article 22. L’obertura i la instrucció d’un expedient disciplinari comporta l’observació del següent
procediment:
1. Per a faltes lleus:
a) L’ inici de l’expedient es formalitzarà per acord de la persona responsable del Centre de
Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat, d’ofici, per denúncia o a requeriment de la
direcció del CCE. L’acord d’inici del procediment ha de contenir una relació breu i concisa
dels fets que motiven la incoació de l’expedient, la possible qualificació i les sancions que hi
podrien correspondre i serà notificat de manera immediata a l’esportista, juntament amb la
citació per a comparèixer per complimentar el tràmit d’audiència.
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b) En el tràmit d’audiència, l’esportista compareix davant la persona responsable del Centre de
Tecnificació Esportiva d’Esplugues de Llobregat i pot presentar en aquest acte, verbalment o
per escrit, totes les al·legacions i proves de descàrrec que estimi oportunes.
c) L’instructor ha de deixar constància a l’expedient dels fets que es declaren provats i de les
actuacions seguides en la tramitació del procediment disciplinari i elevar a la direcció del
Consell Català de l’Esport la seva proposta de resolució.
2.Per a les faltes greus i molts greus:
a) L’expedient disciplinari s’inicia, per denuncia, d’ofici o a requeriment de la direcció del
CCE, mitjançant acord de la Comissió Disciplinària, en el qual es farà constar una relació
concisa i breu dels fets que motiven l’inici de l’expedient, la identificació de la persona o
persones presumptament responsables i les sancions que hi podrien correspondre, sens
perjudici del que resulti de la instrucció de l’expedient.
b) L’acord d’inici de l’expedient es comunicarà a l’esportista o esportistes imputats de manera
immediata i se’l o se’ls convocarà per donar lloc al preceptiu tràmit d’audiència, davant la
Comissió Disciplinària, en el qual acte podran comparèixer i presentar, verbalment o per
escrit, les al·legacions i proves de descàrrec que estimin oportunes.
c) La Comissió Disciplinària estarà formada per el/la subdirector/a general de gestió i RR.HH.
que actuarà com a President/a, el/la cap del servei de RR.HH i règim interior, el/la cap de
l’Àrea d’alt rendiment i esport federat, el/la responsable del CCTE d’Esplugues de
Llobregat, el/la responsable de Règim Interior de la Residència Joaquim Blume, una persona
responsable de la Unitat d’Esport i Salut (tots ells del CCE), el/la director/a de l’institut J.
Blume, i l’entrenador/a o responsable federatiu o de l’entitat. La presidència podrà recavar
informe, testimoniatge o assessorament d’ altres persones diferents a les esmentades, que
puguin fer aportacions que es considerin rellevants. Actuarà de secretari/ària la persona que
designi el President/a.
d) Aquesta Comissió s’ha de reunir amb la finalitat de deliberar i valorar els fets comesos,
escoltar l’esportista i adoptar una proposta motivada sobre si els fets es consideren o no
constitutius de falta. En cas afirmatiu la proposta de sanció s’elevarà a la direcció del
Consell Català de l’Esport per a la seva resolució. De la reunió que dugui a terme la
Comissió se n’aixecarà acta, la qual ha de constar a l’expedient.
Article 23.
1. La resolució de l'expedient haurà de produir-se en el mínim de temps possible des del seu inici,
però sempre amb temps necessari per reunir tota la informació que calgui per assegurar una decisió
justa.
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2. Contra la resolució de la direcció del Consell Català de l’Esport es pot interposar recurs d’alçada
davant la presidència del propi òrgan en el termini d’un mes a comptar des de la seva notificació.
Article 24.
1. Les faltes lleus i greus no seran impediment per a la renovació de la beca de l’esportista en el
CCTE d’Esplugues de Llobregat.
2. Les faltes molt greus podran ser motiu de no acceptació de l’esportista en el CCTE en el període
futur.
Article 25. Es posarà en coneixement dels pares/mares/tutors legals, en el cas d’esportistes menors
d’edat, i de la federació o entitat corresponent, el nom de l'infractor, la falta comesa i la sanció que
li ha estat imposada. De totes les comunicacions en quedarà constància a l’expedient personal de
l’esportista.
Disposició final
El present Reglament ha estat aprovat per Resolució de la secretària general de l’Esport.
La seva vigència és indefinida, sens perjudici que pot esser modificat en qualsevol moment que la
Secretaria General de l’Esport ho consideri oportú, mitjançant una nova Resolució .
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