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Article 1
L’entitat denominada ARAVELL GOLF CLUB,SL ha creat d’acord amb un dels seus
objectius socials la SECCIÓ ESPORTIVA d’aquesta entitat, amb l’objecte de fomentar i
practicar l’activitat esportiva.
La secció esportiva s’anomenarà ARAVELL GOLF
La Secció esportiva facilitarà als seus membres la pràctica de les modalitats o
disciplines esportives següents: GOLF
En el supòsit que s’incorpori la pràctica d’altres modalitats o disciplines esportives es
comunicarà al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
Article 2
El domicili de la Secció esportiva s’estableix a la localitat d’ARAVELL, carrer Avinguda
Cadí, núm. 2, Codi Postal 25712, amb el núm. de telèfon 973 360066, amb el número
de fax 973 354448 i amb l’adreça de correu electrònic: direccio@aravellgolfclub.com.
En cas de modificació d’aquest domicili es comunicarà al Registre d'entitats esportives
de la Generalitat de Catalunya.
Article 3
La secció esportiva Aravell Golf es regirà per aquest Reglament, pel seu Reglament
Intern, pels acords vàlidament adoptats pels òrgans d’administració d’ARAVELL GOLF
CLUB, SL, i per les disposicions legals d’aplicació general a les Seccions Esportives.
Article 4
Són membres d’aquesta Secció esportiva, els titulars d’un títol-document emès per
Aravell Golf Club, SL que suposi un DRET DE JOC o estar acollit a un DRET DE JOC,
a complir les condicions de tot ordre establertes en aquest Reglament i haver estat
admès pel Òrgan d’Administració d’ ARAVELL GOLF CLUB SL
Aquelles persones físiques que havent sol·licitat l’admissió, mitjançant escrit, hagin
estat acceptades per l’òrgan directiu d’aquesta Secció.
Satisfer les quotes corresponents.
ARAVELL GOLF compta amb quatre classes de membres:
a) Membres d’honor. Són aquells a qui ARAVELL GOLF CLUB SL hagi entregat
un Dret de Joc d’Honor.
b) Membres titulars, són aquelles persones titulars d’un DRET DE JOC .
c) Membres esportius, són aquelles persones titulars d’un “DRET DE JOC
ESPORTIU”.
d) Membres abonats, són: 1) els acollits de la unitat familiar del membre titular,
cònjuge i fills menors de 23 anys, inclosos de forma expressa i que satisfacin
la quota d’abonament; 2) aquelles persones físiques que havent sol·licitat
l’admissió, mitjançant escrit, hagin estat acceptades per l’òrgan directiu
d’aquesta Secció.
A cada membre titular se li facilitarà un carnet, on figurarà el nom i cognoms i el
número del dret de Joc. A cada membre – abonat se li facilitarà un carnet, i hi figurarà
el seu nom i cognoms i número del Dret de Joc al qual està acollit o número d’abonat.

Article 5
Les persones membres de la Secció tenen els drets i les obligacions següents:
1. Drets:
a) Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives, culturals o de
qualsevol altre tipus organitzades per la Secció.
b) Fer ús de les instal·lacions que estiguin a l’abast de la Secció, segons les
normes del Reglament Intern establertes a l’efecte.
c) Expressar lliurement les seves opinions i suggeriments dins l’àmbit de la
Secció.
2. Obligacions:
a) Ajustar la seva actuació a les normes del Reglament intern de la Secció i a les
normes generals i reglamentaries de la conducta esportiva.
b) Fer el pagament de les quotes establertes o que es puguin establir. Haurà de
domiciliar els seus pagaments en un compte corrent bancari únic per al titular i
per les persones acollides en un mateix Dret de Joc.
c) Liquidar dins la periodicitat que es determini, els pagaments pendents, tant els
propis com els dels membres abonats inclosos en el seu Dret de Joc, contrets
per a l’ús de les instal·lacions, serveis, compres, etc.
d) Mantenir la col·laboració que calgui en interès del bon funcionament de la
Secció.
e) Facilitar un domicili per les comunicacions i comunicar per escrit a la secretaria
d’Aravell Golf Club, SL els canvis de domicili, eximim-la de les conseqüències
que la falta d’aquesta comunicació pogués produir.
La pèrdua de la condició de membre de la Secció es produirà per les causes següents:
a) Per voluntat pròpia comunicada formalment a l’òrgan directiu d’aquesta Secció.
b) Per acord de l’òrgan directiu, motivat per l’incompliment d’alguna de les
obligacions establertes, prèvia audiència a la persona interessada, a l’efecte
que aquesta pugui dur a terme les al·legacions que consideri oportunes.
c) Pèrdua de la titularitat d’un Dret de Joc o acolliment a un Dret de Joc d’Aravell
Golf Club, SL
d) Els que incompleixin els Estatus i Reglaments, així com les directrius de
l’Òrgan d’Administració d’Aravell Golf Club, SL, de l’òrgan directiu d’aquesta
secció i del Comitè de Competició, previ el corresponent expedient d’acord a
les normes internes de la Secció.
e) Demora en el pagament de dues quotes trimestrals consecutives o d’altres
obligacions econòmiques i que hagi transcorregut el termini de quinze dies des
del requeriment que, per aquesta qüestió, li sigui fet per ARAVELL GOLF
CLUB, SL
Article 6
El govern de la Secció Esportiva estarà a càrrec de l’Òrgan d’Administració de l’entitat i
l’òrgan directiu de la Secció Esportiva.
L’òrgan directiu d’aquesta Secció està composat per un Gerent-Director tècnic,
nomenat per l’òrgan d’administració de l’entitat,
El seu mandat és d’un any, que es renovable per acord de l’òrgan d’administració de
l’entitat.
Les funcions de l’òrgan directiu d’aquesta entitat són les pròpies que es deriven
d’aquest Reglament, més totes aquelles que li siguin conferides per acord de l’òrgan
d’administració de l’entitat.

Article 7
Aquest Reglament pot ser modificat per acord de l’òrgan d’administració de l’entitat
que va adoptar l’acord de creació de la Secció. En cas de modificació es comunicarà al
Registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya.
Article 8
La dissolució d’aquesta Secció esportiva es produirà per acord de l’òrgan
d’administració de l’entitat que va adoptar l’acord de creació. Produïda aquesta
circumstància, s’ha de comunicar al Registre d'entitats esportives de la Generalitat de
Catalunya.
Disposició transitòria
Els membres que siguin titulars del Dret de Joc amb anterioritat a l’aprovació d’aquest
Reglament, es regiran per aquest i pel seu Reglament de Règim Intern en tot no
s’oposi al contingut dels seus Drets de Joc.
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1. PRINCIPIS GENERALS
1.1. Aravell Golf es regirà pel seu Reglament General de la Secció Esportiva, per aquest
Reglament Intern, pels acords adoptats vàlidament per l’Òrgan d’Administració d’
ARAVELL GOLF CLUB SL, i demés disposicions legals d’aplicació general a les Seccions
Esportives.
1.2. Tots els membres tenen el dret i el deure, de cooperar en el compliment d’aquest
reglament intern, acatant el que disposa en el present reglament de règim intern i les
seves posteriors modificacions, i també els acords que adopti el Òrgan
d’Administració d’ ARAVELL GOLF CLUB SL i manifestant tots aquells actes, fets i
circumstancies que vagin en contra de d’aquetes normes internes.
1.3. Totes les queixes, discrepàncies, peticions o suggeriments hauran de cursar-se per
escrit a la direcció de la secció.
1.4. La modificació d’aquest reglament intern és competència de l’Òrgan d’Administració
d’Aravell Golf Club, SL. les modificacions aprovades formaran part d’aquest
Reglament i es notificaran mitjançant el taulell d’anuncis al local social de la Secció.

2. INSTAL·LACIONS I SERVEIS
2.1. ARAVELL GOLF, estarà formada per les instal·lacions següents
Camp de golf de 18 forats.
Camp de pràctiques.
Putting-Green.
Casa Club que inclou:
Vestidors
Cambra de pals i carros
Sala TV – Reunions
Oficina de control i reserves (Recepció)
2.2. ARAVELL GOLF, oferirà els serveis següents
Bar- Cafeteria
Restaurant
Botiga de golf
Escola de golf dirigida per un professional titulat de la Real Federació
Espanyola de Golf.
Serveis Complementaris, que es crearan paulatina i successivament.

3. REGIM ECONÒMIC
3.1. Tots els titulars d’un Dret de Joc de l’entitat mercantil Aravell Golf Club, SL que
desitgin utilitzar les instal·lacions d’Aravell Golf, hauran de sol·licitar i obtenir la seva
inscripció a la Secció esportiva de l’entitat. Un cop inscrits hauran de pagar
puntualment les quotes mensuals i el seu augment que s’aplicarà cada mes de gener
3.2. L’import de les quotes es determinarà per l’òrgan d’administració d’Aravell Golf Club,
SL el mes de desembre de cada any, i seran d’aplicació el mes de gener següent.
3.3. Quota de manteniment. Els titulars d’un DRET DE JOC hauran de pagar la Quota de
Manteniment per tal de mantenir vigent el seu dret, quota que es pagarà cada
trimestre natural, per avançat.

3.4. Quotes mensuals:
3.4.1.Quota MEMBRES TITULARS - Jugadors. Quota individual per al titular d’un Dret
de Joc de l’entitat Aravell Golf Club, SL, que permet l’ús de les instal·lacions
esportives de la secció esportiva. Amb independència d’aquesta quota, el titular
del dret de joc haurà d’estar al corrent de pagament de la Quota de
Manteniment (quota per a mantenir vigent el Dret de Joc d’un titular).
3.4.2.Quota MEMBRES ESPORTIUS. Quota individual per al titular d’un DRET DE JOC
ESPORTIU que permet l’ús de les instal·lacions esportives de la secció esportiva i
mantenir vigent el Dret de Joc Esportiu de l’entitat Aravell Golf Club,SL
3.4.3.Quota MEMBRES ABONATS . Quota Individual que permet l’ús de les
instal·lacions esportives de la secció esportiva per aquelles persones físiques que
havent sol·licitat l’admissió, hagin estat acceptades per l’òrgan directiu d’aquesta
Secció.
Quota individual que permet l’ús de les instal·lacions esportives de la secció
esportiva pels acollits a un Dret de Joc o Dret de Joc Esportiu de la unitat familiar
del membre titular (cònjuge i fills menors de 23 anys).
3.4.3.1. Quota Cònjuge Aquesta quota , malgrat ser independent, no es
possible si el cònjuge no esta al dia de pagament de la Quota de
Manteniment (quota per a mantenir vigent l’acolliment al Dret de Joc
d’un titular).
3.4.3.2. Quota Cònjuge Dret de Joc Esportiu. Aquesta quota també manté
vigent l’acolliment al Dret de Joc d’un titular.
3.4.3.3. Quota menors de 23 anys. Aquesta quota també manté vigent
l’acolliment al Dret de Joc d’un titular.
3.4.3.4. Quota menors de 18 anys. Aquesta quota també manté vigent
l’acolliment al Dret de Joc d’un titular.
3.4.3.5. Quota menors de 14 anys. Aquesta quota també manté vigent
l’acolliment al Dret de Joc d’un titular.
3.4.3.6. Quota menors de 10 anys . Aquesta quota també manté vigent
l’acolliment al Dret de Joc d’un titular. (exempt de pagament de la
quota fins no tindre llicencia i handicap)
3.4.4.L’edat dels fills als efectes d’aquestes quotes serà la que tinguin el dia 1 de gener
de l’any en què s’aplegui el règim de quotes previs
3.4.5.Les quotes malgrat ser mensuals, es pagaran per trimestres anticipats, dins dels
cinc primers dies de cada trimestre natural.
3.5. Les BAIXES TEMPORALS podran sol·licitar-se davant del òrgan de govern de la Secció
Esportiva i en el seu cas concedir-se, en els següents casos:
3.5.1.Per malaltia (amb certificat mèdic), amb una durada mínima d’un any.
3.5.2.Trasllat de la residencia fora de Catalunya o Andorra amb certificat de la nova
residencia.
3.5.3.Per estudis fora d’Andorra o Catalunya amb certificat i per una durada mínima
d’un any
Als Titulars i Cònjuges del Drets de Joc Esportius que es concedeixi una baixa temporal
hauran de satisfer una quota reduïda, establerta per aquest cas, per mantindre en
vigor la Titularitat i l’acolliment del Dret de Joc Esportiu.
La sol·licitud de baixa temporal s’haurà de cursar per escrit davant l’òrgan de govern
de la Secció Esportiva.
Les Baixes Temporals s’hauran de revisar anualment.

4. INVITACIONS I CORRESPONDÈNCIES
4.1. Els membres d’Honor, Titulars i Esportius podran utilitzar les invitacions que se’ls
adjudiquin per a persones no membres i que seran d’un mínim de quatre a l’any.
4.2. Els invitats sempre hauran d’anar acompanyats per el membre que li convida i no
podran gaudir d’un nombre superior a tres invitacions a l’any.
4.3. ARAVELL GOLF, podrà establir amb d’altres entitats esportives relacions de
correspondència (gratuïta o amb descompte), informant puntualment als membres
que es beneficiarien de tals condicions.
4.4. Els jugadors professionals que surtin sols a jugar se’ls convidarà al recorregut en
l´horari que el club els assigni. Els que sol·liciten sortides acompanyats de jugadors
amateurs hauran d’abonar el greenfee especial.

5. TRANSMISSIONS DE DRETS DE JOC
5.1. La transmissió de Drets de Joc de l’entitat Aravell Golf Club, SL, entre tercers, no
inclou l’admissió automàtica a la Secció Esportiva, per la qual cosa el comprador
haurà de demanar l’admissió, acomplir les condicions de tot ordre establertes en
aquest Reglament i haver estat admès pel Òrgan d’Administració d’ ARAVELL GOLF
CLUB SL segons les condicions establertes com a dret d’entrada a la data de la
transmissió.

6. UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS I SERVEIS
6.1. Els membres i els altres usuaris de les instal·lacions socials i esportives, estan obligats
durant la seva permanència en les mateixes a guardar les normes de bona convivència
i el degut respecte als altres membres i usuaris, així com al personal encarregat de les
mateixes, amb l’obligació de sufragar les reparacions dels danys que provoqui
culpablement o per negligència a qualsevol de les instal·lacions.
6.2. Les instal·lacions esportives d’Aravell Golf Club, SL queden exclusivament reservades
als membres de la Secció Esportiva, als seus convidats, als jugadors amb
correspondència o amb greenfees i alumnes de l’escola de golf. Qualsevol altra
utilització haurà de ser expressament autoritzada pel òrgan d’administració d’Aravell
Golf Club, SL
6.3. Tots els usuaris de les instal·lacions hauran de respectar les normes en relació a la
seva utilització del present reglament i que tindran com a objecte regular les sortides
al camp, la vestimenta, els torn d’espera, les reserves de les instal·lacions, l’ús del
vestidor i local social, els horaris i altres que es considerin oportunes per a propiciar el
bon funcionament i l’ús adequat de les instal·lacions.
6.4. L’entrada a les instal·lacions s’haurà de fer per els accessos destinats a tal fi, per tant
no es podrà fer pels camins de servei de manteniment, per les zones enjardinades o
per qualsevol altre lloc.
6.5. La Secció disposarà d’altres serveis, no inclosos a les quotes, com guixetes, guarda
pals, lloguers de tovalloles, bateries, pals, carrets, cotxes, etc... es contractaran
mitjançant l’oficina de secretaria en Recepció.
6.6. No està permesa l’entrada a cambra de pals a ningú que no sigui autoritzat per
l’entitat.
6.7. L’accés als vestidors es limitat per membres, convidats i jugadors amb greenfee.
6.8. Està prohibit introduir gossos o altres animals a les instal·lacions esportives i socials.

6.9. La Secció Esportiva ni l’entitat Aravell Golf Club, SL es faran càrrec dels objectes
dipositats en les instal·lacions, dependències de serveis com recepció, caddy master,
custodia de pals, etc,.. ni les que siguin entregades al personal.
6.10. La Direcció d’ ARAVELL GOLF CLUB SL fixarà, publicarà i exhibirà l’horari d’obertura i
tancament de les diverses instal·lacions i serveis que podrà ser diferent per cada
instal·lació i servei.
6.11. A la seu social de la Secció hi ha un tauler d’anuncis destinat per tots les
comunicacions als membres i que amb l’antelació deguda, s’anunciaran les activitats
esportives i d’altre índole que ARAVELL GOLF organitzi i desenvolupi mitjançant
campionats, concursos, classes, competicions, i en definitiva tota classe d’activitats
que millorin el profit de les instal·lacions.
6.12. El menjar i la beguda s’hauran de consumir al propi local de restauració que el
subministrarà de forma exclusiva, a excepció del destinats a consumir-se al terreny de
joc, on no estarà permesa la utilització d’envasos de vidre.
6.13. A vestir de la manera més adequada per la practica del golf per accedir a les
instal·lacions del camp de pràctiques i camp de golf. Està prohibit jugar amb:
- Banyadors, mini-shorts, shorts de platja i similars.
- Qualsevol peça de xandall, samarretes sense màniga o tors nu.
- Pantalons texans extrems o similars.
- Sabates amb claus a excepció de les competicions de professionals
- Amb peus descalços.
- Sandàlies, xancletes, sabates de tacó i qualsevol altre tipus inadequat de calçat,
en especial tot allò que pugui danyar la gespa.
6.14. La Utilització del CAMP DE GOLF te les següents normes especifiques:
6.14.1. Per sortir a jugar al camp, és imprescindible estar en possessió de la llicència
federativa en vigor de la RFEG amb handicap o anar acompanyat d’un
professional del golf. S’admetran llicencies d’altres països quan el jugador sigui
estranger, aplicant la normativa de la RFEG de llicencies temporals. Tanmateix un
jugador sense handicap podrà ésser autoritzat a jugar per la Direcció de la Secció
amb el vistiplau del professional titulat.
6.14.2. Sempre s’haurà de sol·licitar l’autorització per a l’ús del camp i sotmetre’s als
requisits exigits. És obligació dels jugadors complir les regles de golf i les normes
d’etiqueta.
6.14.3. Els sistemes de sortides es farà amb presencia física del jugadors totalment
equipats i l’ordre podrà tenir reserva anticipada, respectant la normativa
especifica que adopti el director de la secció, per cada circumstancia o
temporada.
6.14.4. Aravell Golf Club, S.L. es reserva el dret de suprimir les reserves anticipades si
les circumstàncies així ho requereixin. Passant únicament a atorgar l’ordre de les
sortides amb presencia física del jugador totalment equipat.
6.14.5. El membres podent fer una reserva anticipada per telèfon o presencialment
en la recepció amb un màxim de 48 hores d’antelació per ell, cònjuge i fills.
6.14.6. Un membre podrà realitzar una reserva per altres membres o jugadors sempre
i quant es faci responsable del pagament dels greenfees corresponents de les
persones reservades i no presentades.
6.14.7. Les reserves anticipades només es podran fer amb el nom i cognoms, no
podent-se fer a nom de persones indefinides, les reserves s’han de fer amb
dades reals, no és possible fer-les fictícies.

6.14.8. La reserva d’un membre no pot ser modificada ni alterada per un tercer la
secció esportiva respectarà la privacitat de les decisions dels seus membres i no
facilitarà informació a d’altres
6.14.9. Quan un membre fa una reserva i no pot venir a jugar per el motiu que sigui,
ha d’anul·lar la reserva amb la màxima anticipació possible. La reiteració d’un
membre de no realitzar la sortida de la seva reserva anticipada, pot comportar la
pèrdua del servei de reserves anticipades quedant exclòs d’aquest servei durant
un període determinat per l‘òrgan de govern de la secció esportiva, sense cap
possibilitat de recórrer aquesta mesura.
6.14.10. Per a la sortida al camp és obligatori obtenir el tiquet a recepció i pagar la
sortida. La sortida s’ha de realitzar obligatòriament en els horaris i tee que marca
el tiquet de sortida, demanant que siguin 5 minuts abans al tee i seguir l’ordre
del joc de forats establert i no saltar-se els forats
6.14.11. L'hora de cruïlla marcada al tiquet s’ha de respectar igualment, si es fan els
primers 9 forats més ràpid del que indica el tiquet i quan s’arriba al encreuament
es troba jugadors sortint, respectar les sortides dels altres jugadors, fins que la
hora marcada en el tiquet permeti continuar jugant, si el joc lent retarda les
sortides en el tee d’encreuament, la norma de cortesia diu que els equips
s’intercalaran.
6.14.12. Durant els dies o les hores que el camp resti tancat, la sortida estarà
rigorosament prohibida.
6.14.13. Tots els jugadors quan es presentin en el tee de sortida hauran d’estar en
possessió del tiquet corresponent. No es permetran sortides sense aquest tiquet
perdent l’hora de sortida si es produeix el cas. En el cas que durant el recorregut
es detectés dita anomalia es demanarà l’abandó del camp, sense cap excepció.
6.14.14. No podran sortir mes de 4 jugadors en cada sortida i només podran
romandre al camp els jugadors de golf i els seus caddies per competició. No pot
accedir al camp qualsevol altra acompanyant.
6.14.15. Excepcionalment el Comitè de Competició o l’Òrgan de Govern de la secció
podran autoritzar l’entrada d’espectadors al camp quan es realitzin torneigs o
altres esdeveniments.
6.14.16. La persona encarregada del control de les sortides dels jugadors pels tees
dels forats 1 i 10, té la màxima autoritat en les sortides al camp. Les seves
valoracions i instruccions són de total validesa i d’obligat compliment.
6.14.17. La persona encarregada del control del camp, que se identificarà com a
Marshall, està dotat de la màxima autoritat en el control del joc. Les seves
valoracions i instruccions són de total validesa i d’obligat compliment.
6.14.18. És obligatori seguir totes les indicacions al camp.
6.14.19. Els dies en aquelles èpoques en les qual s a primera hora el camp estigui
gelat o la molta afluència en les frangés horàries reservades per els membres els
dies de competició, hem d’agrupar les sortides obligatòriament, per donar
sortida al màxim de jugadors., fent-les de forma presencial i deixant les
demandes de sortir a ú o dos jugadors per al final i sense garantir aquesta
possibilitat de sortida.
6.14.20. Cada jugador haurà de sortir a jugar amb la seva pròpia bossa de pals, ja sigui
de la seva propietat o llogada, estant absolutament prohibit sortir dos o més
jugadors a jugar al camp de golf amb una sola bossa de pals.

6.14.21. Les boles de Pràctiques estan reservades únicament per l’ús al camp de
pràctiques, estant absolutament prohibit usar-les per jugar al camp de golf, l’ús
d’aquestes boles al camp de golf es considerarà en falta greu.
6.14.22. L’horari de joc al camp de joc és el indicat com obertura de les instal·lacions
segons les temporades de l’any i els jugadors haurien d’abandonar el camp de joc
15 minuts abans del horari indicat com el de tancament, per que el personal
pugui fer les tasques necessàries pel tancament de les instal·lacions.
6.14.23. Queda prohibit descendir pels barrancs i rierols.
6.15. La utilització de BUGGIES te les següents normes especifiques:
6.15.1. Limitar l'ús dels buggies o motos de golf a la pràctica del joc, només podran fer
l'ús del buggy un màxim de 2 jugadors i de 2 bosses de pals i queda prohibida la
utilització dels buggies als menors de 18 anys com conductors.
6.15.2. Circular, obligatòriament, pel rough i mai per els anells dels greens y tees,
respectar els senyals (cordes, cèrcols o qualsevol àrea marcada com terreny en
reparació)
6.15.3. El Greenkeeper o la persona delegada, per causes meteorològiques o
tècniques, podran prohibir l'ús dels buggies o motos de golf.
6.15.4. Els membres amb buggy propi per poder sortir al camp han de demanar hora a
recepció, amb una prudent antelació, indicant que surten amb el seu buggy i el
membre que surti amb el buggy privat d’un altre soci haurà d’abonar el
corresponent import a recepció, sempre que disposi de l’autorització pertinent
del propietari del buggy.
6.16. Es obligació dels jugadors complir les NORMES D’ETIQUETA I DE SEGURETAT.
6.16.1. Reposar "xuletes" assegurant-se que aquestes queden ben compactades,
arreglar "piques" encara que no siguin efectuats pel propi jugador, allisar
"búnquers" amb l'ajuda del raspall, perquè no quedin traces a dins del mateix.
Recollir els tees trencats als tees de sortida.
6.16.2. Jugar sense demora i donar pas als grups més ràpids si han perdut forat.
6.16.3. No passar amb els carrets per sobre de tees i greens.
6.16.4. Els membres i altres usuaris prestaran especial cura en la correcció del
comportament dels seus fills
6.16.5. Els jugadors s’hauran d’assegurar de que no hi ha ningú situat a prop o en una
posició que pugui ser colpejat per el pal o la bola quan executin un cop o un
swing de pràctiques.
6.16.6. Els jugadors no haurien de jugar fins que els jugadors que els precedeixen
estiguin fora del seu abast.
6.16.7. Els jugadors també haurien d’avisar als cuidadors del camp que estiguin
pròxims o davant d’ells, quan estan a punt de jugar un cop que pugui danyar-los i
esperar abans de jugar a que aquestes es donin compte de la situació i es
col·loquin en una posició on no corrin perill d’impacte de bola.
6.16.8. Si un jugador juga una bola en una direcció on hi ha perill de colpejar a algú,
immediatament donarà un crit d’avis: “¡bola!”
6.17. La utilització del CAMP DE PRÀCTIQUES té les següents normes especifiques:
6.17.1. l’ús del camp de pràctiques haurà d’ésser autoritzat, amb el compliment previ
dels requisits oportuns i fixats per l’òrgan de govern de la Secció.
6.17.2. L’horari del camp de pràctiques serà el mateix que el camp de golf, la màquina
expenedora de boles es tancarà abans per poder recollir les boles, exposant
l’horari a la maquina i taulell d’anuncis.

6.17.3. Està prohibit practicar en l’herba fora de les catifes o de l’àrea marcada amb
corda amb ferros o fustes sense tee.
6.17.4. Està prohibit recollir les boles de pràctiques i portar-se fora de l’àrea de
pràctiques cistelles i boles de pràctiques. És considerarà falta greu la possessió o
l’ús de les boles de pràctiques fora d’aquesta zona.
6.17.5. Les boles de Pràctiques estan reservades únicament per l’ús a les catifes o tee
del camp de pràctiques, estant absolutament prohibit usar-les per jugar al
putting green, búnquer de pràctiques o pitch & putt
6.17.6. No es pot accedir al camp de pràctiques amb buggy ni moto de golf.
6.18. Les funcions del personal de RECEPCIÓ seran les que determinin els òrgans de govern
de l’entitat i la secció esportiva, entre els quals es troben les següents:
- Control i seguiment de les reserves i de les sortides al camp.
- Control i cobrament de greenfees per socis, convidats i jugadors visitants.
- Realització i control del tiquet de sortida al camp i comunicació amb els responsables
del control de sortides (starter) i del camp (marshal)
- Cobrament dels lloguers de carrets, cotxes, tovalloles,..
- Inscripcions a les diferents competicions i cobraments del greenfees corresponents a
aquestes
- Realització d’horaris i grups de sortida, recollida i entrada de targetes i establir les
classificacions sempre amb les normes del reglament de la competició i de les
instruccions del Comitè de Competició.
- Donar informació als membres sobre la secció esportiva.
- Totes aquelles instruccions que encomani el director de la secció esportiva.

7. COMPETICIONS
7.1. Tota competició, torneig, “pools”,...etc organitzades entre membres o tercers deurà
ser autoritzada expressament per l’òrgan de govern de la Secció Esportiva, respectant
escrupolosament els drets dels altres usuaris i sotmetre’s als requisits exigits.
7.2. Totes les competicions organitzades per la Secció Esportiva d’Aravell Golf tindran un
reglament conformat pel Comitè de Competició.
7.3. Les necessitats de les diferents competicions del calendari d’Aravell Golf, podran fer
variar els horaris i la normal planificació de sortides al camp dels altres jugadors sense
cap termini d’avis previ ni l’obligació de cap comunicació especial, en qualsevol cas el
director de la Secció vetllarà per minimitzar aquestes variacions amb l’objectiu de
donar el màxim de sortides de jugadors.
7.4. La inscripció a les competicions es farà sempre a la Recepció. L’anul·lació de la
inscripció podrà realitzar-se com a mínim 24 hores abans.
7.5. Els membres que anul·lin la seva inscripció fora del termini o no es presentin a
aquesta sense cap avis ni cap justificació acceptada per el Comitè de Competició,
haurà d’abonar la inscripció i segons la repetició podrà ser sancionat amb la
impossibilitat de jugar competicions, segons resolució del Comitè de Competició.

8. COMITÈ DE COMPETICIÓ
8.1. D’acord amb el Reglament de la RFEG hi haurà, a la Secció Esportiva, un Comitè de
Competició amb les funcions previstes al punt 1 del capítol IV del LIBRO VERDE , i el
seu President serà nomenat per l’Òrgan d’Administració de l’entitat Aravell Golf
Club,SL com el nombre de membres que cregui convenient.
8.2. El President del Comitè de Competició també podrà proposar membres que formin
part d’aquest comitè com la designació de les diferents delegacions.
8.3. Independentment de les funcions relacionades al LIBRO VERDE al punt 1.3:
8.3.1. Supervisió de l’organització de proves
8.3.2.Decidir d'acord amb les Regles de Golf, sobre qualsevol acció comesa o incident
ocorregut durant la celebració d'una prova en aplicació de les Regles de Golf.
8.3.3. Elevar a l'òrgan amb competència disciplinària informe de les actuacions
d'esportistes que puguin ser constitutives d'infracció i prestar tot el suport al
mateix d'ofici o a instància seva.
8.3.4.En general, fer complir el Sistema d'Handicaps EGA.
8.4. Són funcions del Comitè de Competició:
8.4.1.Mantenir la dificultat del camp d'acord amb la dificultat amb què va ser valorat,
prestant especial atenció a la col·locació equilibrada de les banderes i al
manteniment de la longitud del recorregut amb la col·locació de les barres de
sortida
8.4.2.Assignar l'Índex de Dificulta dels Handicaps als forats.
8.4.3.Avisar de qualsevol modificació en el recorregut a la RFEG per a la seva valoració
i modificació dels paràmetres en la base de dades corresponent.
8.4.4.Definició i difusió de les REGLES LOCALS.
8.4.5.Nomenarà per cada torneig un Comitè de la Prova.
8.4.6.Ratificar el Calendari de Competicions proposat pel Director de la Secció.
8.4.7.Seguiment del compliment de les normes d’etiqueta al camp.
8.4.8.Formació dels equips representants de la Secció Esportiva.
8.4.9.Requerirà l’aprovació de l’òrgan de govern de la Secció esportiva en tots aquells
acords que puguin tenir incidència econòmica a l’entitat.

9. EL GERENT-DIRECTOR TÈCNIC
9.1. La secció esportiva estarà dirigida per un gerent- director tècnic, que serà designat pel
l’Òrgan d’Administració de la societat ARAVELL GOLF CLUB,S.L., i que tindrà l’obligació
de responsabilitzar-se de la gestió i bon funcionament de les instal·lacions, i de
l’organització de torneigs, competicions i altres activitats que tinguin com a objecte la
promoció de la pràctica del golf. Les seves decisions hauran d’ésser respectades pels
membres.
9.2. Formarà part del Comitè de Competició.

10. RÈGIM DISCIPLINARI
10.1.Principis generals.
Les presents normes regulen el règim disciplinari dels membres de la Secció
Esportiva.
També seran aplicables a les persones que, encara que no formin part de la
Secció, practiquen esport a les seves instal•lacions.
Aquestes normes s’aplicaran a les infraccions en matèria de regles de joc o
disciplina esportiva, i en matèria de conducta associativa, sempre que
comportin un incompliment dels Reglaments de la Secció i de les normes
generals que s’han d’observar i complir obligatòriament:
- Son infraccions de les regles de joc o disciplina esportiva les accions o
omissions que comportin l’incompliment dels preceptes reglamentaris.
- Són infraccions a la conducta esportiva, les accions o omissions que,
encara que es produeixin fora del joc o de la competició, siguin contràries
al que disposin les normes generals de disciplina o convivència esportiva.
- Són infraccions a les normes de conducta associativa les accions o
omissions que comportin incompliment dels preceptes reglamentaris.
10.2.Classificació de les infraccions per raó de la matèria.
INFRACCIONS
Les infraccions podran qualificar-se de molt greus, greus i lleus.
Es consideren infraccions molt greus:
a) Els comportaments, actituds i gestos agressius i antiesportius dels
jugadors, quan es dirigeixin a qualsevol autoritat esportiva, jutges,
àrbitres, tècnics i directius.
b) La desobediència de les ordres i instruccions emanades de qualsevol
autoritat esportiva, jutges, àrbitres, tècnics i directius.
c) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
d) Les actuacions dirigides a predeterminar mitjançant preu, intimació o
simples acords, el resultat d’una prova o competició.
e) El trencament de sancions imposades per infracció greu o molt greu.
f) Qualsevol tipus de conducta, bé dins de les instal•lacions de la Secció,
o bé fora de les instal•lacions, que per atemptar greument contra la
Secció, puguin posar en perill la bona reputació o el normal
funcionament de l’Entitat.
g) L’agressió física, l’agreujament, l’ultratge o la provocació de paraula o
d’obra dintre del recinte esportiu.
h) Els mateixos fets que el punt anterior a més de les afirmacions
calumnioses que es profereixin dintre o fora del recinte del club contra
directius, empleats, membres de la Junta Directiva i membres del
Consell d’Administració per raó del seu càrrec i funcions.

i) Les conductes delictives i les greument a temptatives contra la
convivència social de qualsevol dels membres de la Secció Esportiva ja
sigui per raó de la pràctica de l’esport o derivada de qualsevol conducta
associativa.
j) L’ús fraudulent dels documents acreditatius per la condició de soci.
k) Actuacions consistents a retenir, fer malbé, inutilitzar o fer
desaparèixer qualsevol classe de bé de les instal•lacions, del camp, dels
socis o empleats, amb mala fe i intencionalitat.
l) Causar a l’entitat, al camp i a les seves instal•lacions danys greus en els
seus béns o patrimoni.
m) Lesionar els interessos i la imatge de l’entitat o la dels seus membres
utilitzant informació no pública a la qual s’hagi tingut accés per la
condició de soci.
n) Lesionar els interessos de l’entitat o dels seus membres utilitzant
informació pública de forma manipulada i malintencionada amb l’única
finalitat de causar perjudicis personals i socials.
o) El reiterat incompliment de qualsevol de les obligacions com a membre
establertes als Estatuts, o a les normes o reglamentes que puguin
establir-se a la Secció, especialment si no es paguen les quotes socials i
altres serveis de la Secció.
p) Qualsevol conducta associativa irregular que tendeixi amb
intencionalitat a atemptar contra el dret a l’honor i la pròpia imatge de
qualsevol membre de la Secció Esportiva.
q) Els actes de rebel•lia contra acords que puguin adoptar òrgans de
govern de la Secció.
r) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions
per a càrrecs directius o de representació de l’entitat .
s) Qualsevol altra infracció tipificada com a molt greu en la legislació
esportiva vigent.
Greus:
a) L’incompliment d’ordres i instruccions emanades del òrgan
d’administració d’Aravel Golf Club S.L., del Gerent-Director Tècnic, del
Comitè de Competició i altres òrgans esportius competents.
b) L’incompliment d’ordres i instruccions emanades de qualsevol autoritat
esportiva, jutges, àrbitres, tècnics i directius.
c) Els actes públics i notoris que atemptin contra el decòrum o dignitat
esportiva, sempre que no tinguin el caràcter d’infracció molt greu.
d) Els actes públics i notoris que tinguin com a finalitat atemptar contra el
decòrum i la dignitat dels membres de la Junta Directiva i el Consell
d’Administració sempre que no tinguin el caràcter d’infracció molt
greu.
e) L’incompliment d’una sanció imposada de forma reglamentària amb
motiu d’una falta lleu.

f) L’incompliment greu de les normes de Règim Intern, normes d’etiqueta
i reglament de joc.
g) L’incompliment greu de les normes d’utilització d’instal•lacions del
Club, del camp de joc i de les instal•lacions annexes.
h) Les accions i omissions que atemptin contra la integritat i conservació
de les instal•lacions i dels altres elements de la Secció.
i) La conducta antisocial manifestada en enfrontaments o discussions
sorolloses a la Casa Club, restaurant-bar, camp de joc i altres indrets on
s’estigui representant l’entitat.
j) L’acumulació de tres sancions per falta lleu dintre del termini d’un any
contant des de la primera sanció.
k) Qualsevol altra infracció tipificada com a greu per la legislació esportiva
vigent.
Lleus:
a) L’incompliment, per negligència o falta de cura, de les normes, ordres i
instruccions emanades dels òrgans esportius competents.
b) Incompliment de les normes de règim intern de l’entitat, les normes
d’etiqueta i el reglament de joc sempre que aquests incompliments no
comportin perjudicis per a l’entitat, els seus socis, els òrgans de govern,
els empleats i els jugadors en general, en aquests casos les faltes seran
greus o molt greus.
c) La conducta negligent en la conservació del local social i instal•lacions
esportives de la Secció, principalment en la conversació del camp de
joc.
d) Els actes de lleu incorrecció contra altres associats, subordinats o
treballadors de la Secció.
e) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes
de jutges, àrbitres i altres autoritats esportives en l’exercici de les seves
funcions.
f) La utilització inadequada dels serveis i instal•lacions per negligència i
sense que es produeixin danys.
g) Falta de respecte als altes socis, usuaris, empleats, membres de la
Junta Directiva i de l’òrgan de govern sense que concorrin conductes
greus ni es causin perjudicis i no transcendeixin públicament. Si
concorren aquestes últimes circumstàncies la falta seria greu o molt
greu.
h) La infracció de qualsevol regla del joc en prejudici de tercers.
i) Les infraccions que amb aquest caràcter lleu puguin establir les
Federacions i organismes competents com a infraccions de les regles
de joc, prova o competició i de conducta esportiva.

10.3.Sancions
Per raó de les infraccions tipificades en els anteriors apartats es poden imposar
les sancions següents:
A. Per infraccions molt greus:
a) La privació definitiva dels drets de membre de la Secció Esportiva.
b) La privació de la condició de membre de la Secció esportiva per un
període d’entre un a quatre anys.
B. B.- Per infraccions greus
a) La privació dels drets de membre de la Secció Esportiva per un període
d’un mes a un any.
b) Amonestació pública, que s’haurà de penjar al tauló d’anuncis
C. C.- Per infraccions lleus:
a) La privació dels drets de membre de la Secció Esportiva per un període
màxim d’un mes.
b) L’amonestació privada.
c) L’avís.
10.4.Circumstàncies agreujants.
A) Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
a) La reiteració.
b) La reincidència.
c) El preu.
d) El perjudici econòmic ocasionat.
Article 103
A-1) Hi ha reiteració si l’autor o autora d’una infracció ha estat sancionat en el
curs d’una mateixa temporada per un altre fet que tingui assenyalada una
sanció igual o superior o per més d’un que tingui assenyalada una sanció
inferior.
A-2) Hi ha reincidència si l’autor o autora d’una infracció ha estat sancionat en
el curs d’una mateixa temporada per un fet de la mateixa naturalesa o anàloga
del que s’ha de sancionar.
10.5.Circumstàncies atenuants.
Són circumstàncies atenuants:
a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la
infracció.
b) El penediment espontani.

10.6.Graduació de la sanció.
L’òrgan disciplinari pot, en l’exercici de llur funció, aplicar la sanció en el grau
que estimin convenient, tenint en compte la naturalesa dels fets, la
personalitat del
responsable, les conseqüències de la infracció i la
concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants.
10.7.Extinció de la responsabilitat disciplinària.
1.- La responsabilitat disciplinària s’extingeix:
a) Pel compliment de la sanció.
b) Per la prescripció de les infraccions o de les sancions.
c) Per la mort de la persona inculpada.
d) Per la dissolució de la Secció Esportiva.
e) Per l’aixecament de la sanció.
2.- Les infraccions lleus prescriuen al mes; les greus, a l’any, i les molt greus,
als tres anys d’haver estat comeses.
3.- Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu; a
l’any, si ho han estat per infracció greu, i als tres anys, si ho han estat per
infracció molt greu.
10.8.Potestat disciplinària.
L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
a) Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició de
caràcter intern associatiu, amb subjecció a les regles establertes a les
disposicions de cada modalitat esportiva o a les específiques aprovades
per a la competició de què es tracti.
A l’òrgan d’administració d’Aravell Golf Club S.L., que podrà delegar en
el Gerent-Director tècnic o en un òrgan col•legiat format per un
nombre de membres no inferior a 3 ni superior a 5, que seran designats
per l’indicat òrgan d’administració per un període de 3 anys. Els
membres d’aquest l’òrgan col•legiat escolliran entre ells un President i
un Secretari, i resoldran els assumptes per majoria.
b) Als Comitès de Competició i Disciplina Esportiva i d’Apel•lació de cada
Federació esportiva pel que fa als directius, esportistes, tècnics, jutges
o àrbitres i, en general a totes les persones que estan federades i
desenvolupen l’activitat esportiva en l’àmbit d’actuació de la
corresponent Federació Catalana.
c) Al Tribunal Català de l’Esport pel que fa al conjunt de l’organització
esportiva i de les persones que la integren enumerades a l’anterior
apartat.

10.9.Procediment sancionador
A) Normes generals.
1. Per a imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la
instrucció
prèvia d’un expedient disciplinari, d’acord amb el
procediment que s’estableix en aquest apartat.
2. Els procediments sancionadors per a les infraccions de les regles del
joc, la prova o la competició, o de la conducta esportiva, susceptibles
d’ésser qualificades de constitutives d’una falta lleu o greu, quan
requereixin la intervenció immediata dels òrgans disciplinaris per raó
del desenvolupament normal del joc, la prova o la competició, es
poden tramitar pel procediment d’urgència regulat en els articles 110 i
següents de la Llei de l’Esport.
3. Són principis dels procediments sancionadors: tràmit d’audiència dels
interessats, respecte del dret del presumpte infractor o infractora de
conèixer, abans que caduqui el tràmit d’audiència, l’acusació que s’hi
ha formulat en contra, i que respectin el dret dels interessats en
l’expedient a formular les al•legacions que creguin pertinents, a
recusar l’instructor o instructora i el secretari o secretària de
l’expedient per causa legítima, i a proposar les proves que tendeixin a
la demostració de les al•legacions i que guardin relació amb el que és
objecte d’enjudiciament.
4. Un cop iniciat qualsevol procediment, l’òrgan competent per a incoarlo pot adoptar, amb subjecció al principi de proporcionalitat, les
mesures provisionals que estimi pertinents per a assegurar l’eficàcia
de la resolució que pugui dictar-se. L’adopció de mesures provisionals
pot produir-se en qualsevol moment del procediment, d’ofici o per
petició raonada de l’instructor o instructora, mitjançant acord motivat,
que ha d’ésser notificat als interessats. Contra l’acord d’adopció de
qualsevol mesura provisional es pot interposar recurs davant l’òrgan
competent per a resoldre el recurs, en el termini de tres dies hàbils
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord en què s’adopti
la mesura.

B) Procediment sancionador ordinari
1. El procediment per a enjudiciar les infraccions s’inicia amb la
providència de l’òrgan competent, d’ofici, a denúncia de part
interessada. Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o
les persones que les presentin, la relació dels fets que puguin
constituir infracció i la data de comissió i, sempre que sigui possible, la
identificació dels possibles responsables.

2. L’òrgan competent, abans que acordi l’inici del procediment, pot
ordenar, amb caràcter previ, les investigacions i les actuacions
necessàries per a determinar si hi concorren circumstàncies que
justifiquin l’expedient, especialment pel que fa a determinar els fets
susceptibles de motivar la incoació de l’expedient, a identificar
+circumstàncies.
3. L’òrgan competent, després de rebre la denúncia o el requeriment per
a incoar un expedient i practicades les actuacions prèvies que es
considerin pertinents, dicta la providència d’inici de l’expedient si
entén que els fets que es denuncien poden constituir infracció. En cas
contrari, dicta la resolució oportuna que acorda la improcedència
d’iniciar l’expedient, la qual es notifica a qui ha presentat la denúncia o
el requeriment per a iniciar l’expedient.
4. No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi l’inici de
l’expedient. Contra la que acordi la improcedència d’iniciar-lo, es pot
interposar recurs davant l’òrgan superior, en el termini de tres dies
hàbils comptats des de l’endemà de la notificació.
5. La providència en què s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el
nomenament d’instructor o instructora, el qual s’ha d’encarregar de la
tramitació de l’expedient, i el secretari o secretària que ha d’assistir
l’instructor o instructora en la tramitació, a més d’una succinta relació
dels fets que motiven l’inici de l’expedient, la possible qualificació, la
identificació de la persona o les persones presumptament responsables
i les sancions que hi podrien correspondre, sens perjudici del que
resulti de la instrucció de l’expedient.
6. A l’instructor o instructora i al secretari o secretària els són aplicables
les causes d’abstenció i recusació previstes en la legislació de l’Estat per
al procediment administratiu comú. Els interessats poden exercir el
dret de recusació en el termini de tres dies hàbils comptats des de
l’endemà de la notificació de la providència d’inici de l’expedient i al
mateix òrgan que l’hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació
en el termini dels tres dies hàbils següents.
7. En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als
interessats el termini de sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la
notificació, perquè puguin proposar per escrit la pràctica de totes les
diligències de prova que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a
l’enjudiciament adequat.
8. Un cop transcorregut el termini establert per l’article 125, l’instructor o
instructora, mitjançant la resolució oportuna, ordena la pràctica de les
proves que, proposades o no pels interessats, siguin rellevants per al
procediment i la resolució. Per aquest motiu, en la mateixa resolució,
l’instructor o instructora obre a prova l’expedient per un termini no
superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als interessats, a

qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma
de practicar cada prova.
9. Contra la resolució de l’instructor o instructora que denegui la pràctica
d’una prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a
l’òrgan competent per resoldre l’expedient en el termini de tres dies
hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució. L’òrgan
competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o el
rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que
procedeixi per a la pràctica corresponent.
10. Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves,
l’instructor o instructora, en el termini de deu dies hàbils comptats des
de l’endemà del dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves,
proposa el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, si considera que
no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari,
formula un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els fets
imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions
que puguin constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de
resolució. La proposta de sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o,
si escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s’han de notificar
als interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des
de la notificació, puguin examinar l’expedient i puguin presentar per
escrit les al·legacions que considerin convenients en defensa de llurs
drets o interessos.
11. Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular
les al·legacions, l’instructor o instructora eleva l’expedient a l’òrgan
competent per a resoldre’l i manté o reforma la proposta de resolució
a la vista de les al·legacions formulades pels interessats, per a la
deliberació i la decisió de l’expedient.
12. La resolució de l’òrgan competent posa fi a l’expedient i s’ha de dictar
en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de l’endemà del dia
en què l’expedient és elevat a l’òrgan competent.
C) Recursos
Contra la resolució de l’òrgan competent es pot recórrer, segons el règim
següent:
a) a.- Si la resolució ho és matèria de disciplina esportiva, l’òrgan
competent serà el comitè d’apel•lació de la federació catalana
corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat, , en el termini
dels deu dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte
de recurs.
b) b.- Si la resolució ho es en matèria de disciplina associativa, o qualsevol
altra decisió emanada de llurs òrgans de govern i representació, serà
competent l’autoritat judicial.

