
Extracte Estatuts Festa de la Fil·loxera  
 
Capítol IX. El règim disciplinari 
Article 30 

L'òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies. 

Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions              
corresponents poden anar des d'una amonestació fins a l'expulsió de l'associació,           
segons el que estableix el reglament intern. 

El procediment sancionador s'inicia d'ofici o bé com a conseqüència d'una denúncia 
o comunicació. En el termini de 10 dies, des de que es té coneixement del fet, la 
Comissió de la Fil·loxera nomena un instructor, que tramita l'expedient sancionador i 
proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte 
infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres 
parts dels membres de la Comissió de la Fil·loxera, l’adopta aquest òrgan de govern 
també dins d'un període de 15 dies. 

Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Comissió de la               
Fil·loxera, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern           
estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui            
lloc. 
 

ANNEX A L’ ESTATUT 
PROPOSTA REGLAMENT INTERN DE LA FESTA DE LA 
FIL·LOXERA 
 

CAPÍTOL I - TIPUS DE FALTES 

Faltes lleus: 

1. L’actitud inadequada durant les activitats, sempre que no se’n derivin 
conseqüències rellevants per l’associació ni per cap dels seus membres.  

2. La falta de respecte vers els altres membres de l’associació. 

3. No atendre deliberadament les indicacions de qui estigui facultat per donar-les, 

quan no se’n derivin conseqüències rellevants per l’associació ni per cap dels seus 
membres.  

4. Maltractar elements propietat de l'associació.  

5. Faltar el respecte al públic. 



Faltes greus: 

1. L’actitud inadequada durant les activitats, sempre que se’n derivin conseqüències 
rellevants per l’associació o per algun dels seus membres.  

2. No atendre deliberadament les indicacions de qui estigui facultat per donar-les, 

quan se’n derivin conseqüències rellevants per l’associació o per algun dels seus 
membres.  

3. No estar al corrent del pagament de les quotes corresponents.  

4. El consum i promoció de consum de substàncies que alterin el comportament de 
les persones, quan aquest fet afecti al desenvolupament dels actes i actuacions de 
l’associació.  

5. Els abusos d’autoritat i la usurpació de funcions.  

6. No observar el degut secret en tots aquells assumptes que es coneguin per raó 
del càrrec o de les tasques assignades.  

7. No complir les sancions imposades per faltes lleus o greus.  

8. L’acumulació de dues o més faltes lleus comeses dintre d’un periode de dotze 

mesos. 

 

Faltes molt greus: 

1. La utilització de fons de l’associació per a usos diferents als quals els 
corresponen.  

2. Fer activitats o mantenir actituds contràries a les finalitats de l’associació.  

3. L’acumulació de dues o més faltes greus comeses dintre d’un període de dotze 
mesos.  

4. La inclusió de dades falses en les sol·licituds d’ingrés i de participació. 

5. La falsedat de documents referents a l’Associació.  

6. Els actes que tinguin com a finalitat l’alteració dels resultats de les votacions. 

 

CAPÍTOL II - LES SANCIONS 

A les faltes lleus els poden correspondre les següents sancions: 

1. L’amonestació verbal o escrita.  

2. La privació dels drets d’associat per un periode màxim d’un mes.  

3. La restitució economica quan s’escaigui. 

 



 

A les faltes greus els poden correspondre les següents sancions: 

1. La privació dels drets d’associat per un periode d’un mes a un any.  

2. La restitució economica quan s’escaigui. 

 

A les faltes molt greus els poden correspondre les següents sancions: 

1. La privació dels drets d’associat per un periode d’un a dos anys.  

2. La restitució economica quan s’escaigui.  

3. La pèrdua de la condició de soci. 

 

CAPÍTOL III - LA CADUCITAT DE LES INFRACCIONS 

1. Les infraccions lleus caduquen als quinze dies naturals a partir del següent al qual 
s'hagi informat dels fets a la comissió.  

2. Les infraccions greus caduquen als vint dies naturals a partir del següent al qual 
s'hagi informat dels fets a la comissió.  

3. Les infraccions molt greus caduquen als trenta dies naturals a partir del següent al 
qual s'hagi informat dels fets a la comissió. 


