
El Reial Club Marítim és un club esportiu i social, d’accés 
exclusiu per als seus socis.  

Tot i que l’estatut base de drets i deures dels socis i sòcies es 
dedueix dels estatuts del Club, des de la Junta entenem que 
cal desenvolupar un complement normatiu clar en relació a 
dos aspectes que considerem fonamentals: l’accés al club i 
l’ús de les instal·lacions.  

En aquest sentit, la proposta de complement normatiu 
elaborada per la Junta, i que en el seu dia també 
s’incorporaria al futur reglament intern del club, és la següent:  

 

REGLES COMPLEMENTÀRIES ALS ESTATUTS 

DEL RC MARÍTIM DE BARCELONA RELATIVES A 

L’ACCÉS I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS 

1. NORMES D’ACCÉS AL CLUB 

1.1. ESPAIS D’ACCÉS  

Per accedir al club s’haurà de fer pels accessos autoritzats, 
és a dir, l’entrada principal i la porta del carener.  

En concret, l’accés per la porta del carener només pot ser 
utilitzada durant el dia, en l’horari que s’assenyali, i per 
l’objectiu de l’entrada i sortida de materials relacionats amb el 
manteniment d’embarcacions i materials dels socis, o de les 
seves bicicletes.  

1.2. DRET D’ACCÉS  

L'accés al Club és lliure per als seus socis i sòcies, llevat que 
aquest dret hagi estat suspès per alguna de les causes 
previstes en els propis estatuts. 
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També podran accedir al Club:  

a) Els socis i sòcies d’altres Clubs amb els que el Marítim 
mantingui convenis de correspondència.  
b) Els armadors i tripulació de les embarcacions en trànsit, 
mentre duri l’estada de l'embarcació.  

1.3. CONTROL D’ACCÉS  

El Club podrà controlar l’accés al recinte mitjançant sistemes 
d’identificació adequats. 

A efectes de verificació, a sol·licitud dels empleats del club, 
els socis/es hauran d’identificar-se mitjançant la presentació 
de la corresponent acreditació, la qual és personal i 
intransferible.  

El Club es reserva el dret de limitar l’accés a persones no 
sòcies, fins i tot si han estat expressament convidades per un 
soci, si es constata un abús de l’ús, comportament incorrecte, 
o incompliment de les seves normes internes. 

1.4. ACOMPANYANTS O CONVIDATS 

Els socis i sòcies tenen el dret d’accedir acompanyats pels 
seus convidats.  

En qualsevol cas i d’acord a criteris de prudència i per tal 
d’evitar situacions abusives, en el cas que un soci desitgi 
venir acompanyat per més de 10 persones caldrà que ho 
comuniqui prèviament a la recepció del club, ja que el nombre 
de convidats acompanyants per soci podrà esser condicionat 
per les disponibilitats del club en cada moment i en els actes 
o esdeveniments que s’estiguin celebrant o es vagin a 
celebrar. 

L’accés dels convidats al club es pot dur a terme per dues 
modalitats: 
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1. Sense cap més formalitat que l’acompanyament personal i 
permanent del soci o sòcia major de 14 anys que el 
convida. 

2. En altre cas; sense acompanyament personal del soci o 
sòcia, mitjançant el lliurament a recepció d’una invitació de 
club signada pel soci o sòcia que el convida i que tindrà 
una vigència d’un dia. 

Anualment, els socis i sòcies gaudiran d’un número 
d’invitacions gratuïtes determinat per la Junta Directiva, i 
tindran una validesa d’un dia. Aquestes invitacions es 
posaran a disposició dels socis a principis de cada any, i 
tindran una vigència per l’any natural en curs. 

En els següents casos, no serà necessari entregar invitacions 
de club, sinó únicament recollir la identificació que li serà 
facilitada a la recepció: 

1. Acompanyants de convidats que siguin menors de 14 
anys. 

2. Esportistes que estiguin competint en activitats 
esportives del club, siguin remers o tripulants de 
vaixells. 

3. Assistents a activitats organitzades pel club. (En 
aquests casos el club podrà establir un sistema 
d'acreditació i identificació que el convidat haurà de 
mostrar a requeriment del personal del club.)  

1.5. ACCÉS PUNTUAL A EMBARCACIONS 

En els casos no inclosos en el punt 1.4, els socis armadors 
també podran autoritzar l’accés puntual de no socis a les 
seves embarcacions, omplint una autorització d’accés, de 
vigència d’un dia que no dóna dret a la utilització de les 
instal·lacions o dels serveis del Club. 
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1. 6.  ACCÉS DE PROFESSIONALS PER FER TREBALLS A 
LES EMBARCACIONS   

Per a l’accés dels professionals que acudeixin al club a 
realitzar treballs en les embarcacions de socis, és preceptiu 
que prèviament el soci o sòcia interessat comuniqui a 
secretaria aquesta circumstància mitjançant omplir una 
autorització amb les dades corresponents.  

Al marge de la necessària  diligència  de l’armador en verificar  
aquest punt, el Club podrà demanar que el professional 
acrediti el compliment de les condicions de seguretat i salut 
preceptives pels treballs que ha de desenvolupar. 

 

2. NORMES GENERALS D’ÚS DE LES 
INSTAL·LACIONS 

2. 1. ÚS GENERALS DE LES INSTAL·LACIONS  

El club constitueix un espai, instal·lacions del qual són d’ús 
exclusiu pels seus socis i sòcies de tots els tipus establerts en 
els seus estatuts. 

Per raó de la seva situació especifica, podran també gaudir 
de l’ús general de les instal·lacions:  

   -  Els armadors i tripulants de les embarcacions en 
trànsit, amarrats al Club, durant el temps d’estança. 

   -  Socis i sòcies d’altres clubs amb qui el Marítim 
mantingui relacions de correspondència.  

   -  Participants en regates, cursos o esdeveniments 
organitzats o autoritzats pel Club, durant el temps que 
durin, en les condicions que es determinin en cada cas. 
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 2.2. ÚS LIMITAT DE LES INSTAL·LACIONS 

 Amb caràcter general, els acompanyants o convidats 
descrits al punt 1.4. d’aquest reglament, podran accedir 
exclusivament a la zona social, bar, terrassa i palanques, 
així com el restaurant de la planta superior.  

L’ús de la piscina i gimnàs requerirà sempre de fer-ho 
acompanyat per un soci major de 14 anys més el lliurament 
d’una de les invitacions referides al punt 1.4, o bé  
acompanyat per un soci major de 14 anys més el pagament 
de la tarifa diària que es determini.  

L’accés als vestidors resta limitat  als convidats quan sigui 
complementari de l’ús de la piscina, gimnàs o en la 
participació en regates i activitats esportives organitzades per 
el Club. 

El carener, hangar i zona de panyols és un espai tècnic que 
no ha de ser utilitzat com a zona social, excepte quan la 
necessitat d’organització d’un esdeveniment, i a criteri de la 
Junta Directiva, es prepari adequadament i es comuniqui amb 
antelació. 

2.2. ALTRES ESPAIS  

La biblioteca està a disposició de tots els socis, en l’horari que 
es determini degudament comunicat, i no pot ser reservada 
per a ús privat o reunions restringides, llevat prèvia reserva 
sol·licitada pel soci o sòcia interessada amb indicació de data, 
horari i objecte principal de la trobada.  

2.3. LIMITACIONS DE LES ACTIVITATS 

Tenint en compte que el Club és una entitat esportiva, i que 
els termes de la concessió administrativa defineixen 
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estrictament l’objecte de les activitats que pot desenvolupar, 
es fa necessari precisar els límits d'activitat dels seus socis i 
sòcies en els següents termes: 

a) Sobre la utilització del nom i imatge del club.  
 
Sense que representi una restricció del dret que 
qualsevol armador tingui de l’ús de la seva embarcació, 
dins de les normatives que li siguin aplicables a la seva 
embarcació, i dels termes que tingui establerts l’autoritat 
portuària en relació a la concessió de l’espai que ocupa 
el Club, cap persona física ni jurídica -encara que sigui 
sòcia- tindrà dret d’utilitzar el nom, l’adreça, o la 
referència cadastral del Club, a l’efecte de fixar la seva 
residència personal o el domicili social, comercial o fiscal 
d’una societat.  

 

b) Sobre la prohibició de l’ús mercantil privat de les 
instal·lacions del club.  
 
Així mateix, sense perjudici dels drets dels socis o 
sòcies relatius a l’exercici d’activitats mercantils o 
professionals pròpies, les instal·lacions del Club no 
podran ser en cap cas vinculades a la realització 
d’aquestes activitats.  

L’eventual publicitat associada a aquestes activitats 
privades, qualsevol que sigui el mitjà de difusió emprat, 
haurà d’abstenir-se d’utilitzar el nom i les instal·lacions o 
imatges del Club. 

 


