CF REUS DEPORTIU SAD
REGLAMENT INTERN DE RECINTE ESPORTIU

Aprovat pel Consell d’Administració en data 31 de gener de 2018*
*Modificat en data 5 d’abril de 2018

PREÀMBUL

I.-El RD 203/2010, de 26 de febrer, que aprova i desenvolupa el Reglament de
prevenció de la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport preveu, en el seu
article 6è que:
“Los organizadores de competiciones oficiales de carácter estatal y de los espectáculos

deportivos incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente reglamento deberán
elaborar un Reglamento Interno del recinto deportivo, que deberá ser visado por la Federación
Deportiva española o, en el caso de competiciones deportivas profesionales, por la Liga
Profesional correspondiente.“

II.- Les condicions d’accés i permanència en el recinte esportiu propi del CF REUS ja es
troben establertes al Reglament Disciplinari del CF REUS però, malgrat això, als efectes de
complimentar el que s’indica en l’article anterior i per mandat de la pròpia LNFP, s’entén
convenient elaborar el present Reglament Intern de Recinte Esportiu per tal de fixar el conjunt
de mesures dirigides a establir les obligacions que hauran de complir les persones que
pretenguin accedir a l’estadi i/o instal·lacions on el CF REUS disputi partits gestionats
directament per ell i per mantenir-se dins de les mateixes instal·lacions un cop hagin accedit.

III.-Sent així, per tal de complimentar la normativa estatal d’aplicació, es dicta el
present Reglament Intern de Recinte Esportiu aplicable a totes aquelles persones que
accedeixin i es mantinguin en les instal·lacions pròpies del club durant la celebració de partits
gestionats pel CF REUS.
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Article 1è.-Condicions d’accés al recinte esportiu.
Quan es pretengui accedir al recinte esportiu, està totalment prohibit:
1) Introduir, portar o utilitzar qualsevol classe d'armes o d'objectes que puguin produir
els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o, en general, productes
inflamables, fumífers o corrosius;
2) Introduir o exhibir pancartes, banderes, símbols o altres senyals amb missatges que
incitin a la violència o en virtut del qual una persona o grup d'elles sigui amenaçada,
insultada o vexada per raó del seu origen racial o ètnic, la seva religió o conviccions, la
seva discapacitat, edat, sexe o l'orientació sexual;
3) Incórrer en les conductes descrites com a violentes, racistes, xenòfobes o intolerants
en els apartats primer i segon de l'article 2 de la Llei 19/2007 de 11 de juliol contra la
violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport l’esmentada Llei;
4) Accedir al recinte esportiu sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques;
5) Accedir al recinte sense títol vàlid d'ingrés en el mateix;
6) Qualsevol altra conducta que, reglamentàriament, es determini, sempre que pugui
contribuir a fomentar conductes violentes, racistes, xenòfobes o intolerants;
Tampoc podrà accedir al recinte esportiu qui tingui prohibit l’accés com a conseqüència d’una
resolució administrativa sancionadora ferma o hagi estat així sancionat per la Comissió de
Disciplina del CF REUS.
També es podrà denegar l’accés o, al seu cas, el canvi d’ubicació dins del recinte, a les persones
que estiguin condemnades judicialment a penes que continguin tal prohibició o sobre les que
recaigui un ordre d’allunyament respecte de determinada persona que estigui dins del recinte.

Article 2on.-Els assistents al recinte esportiu estan obligats a sotmetre’s als controls adients
establerts pel CF REUS per a la verificació de les condicions d’accés.
També estan obligats a permetre: (i) el registre personal necessari sobre l’assistent i les seves
pertinences; (ii) ser enregistrats per sistemes interns de televisió, ja sigui a l’interior del recinte
com en els seus accessos i zones limítrofs; (iii) a complir d’immediat amb les ordres de
seguretat, evacuació i/o qualsevol altre mena que els responsables del CF REUS imparteixin
per al bon desenvolupament del partit i/o de les incidències que ocorrin en el transcurs del
mateix.
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El Director de Seguretat del CF REUS juntament amb el Coordinador de Seguretat establiran
dins del recinte les mesures, controls i dispositius de seguretat que siguin adients segons la
legislació vigent que sigui d’aplicació en cada moment.

Article 3er.-Un cop hagin accedit al recinte, els assistents podran romandre en el mateix en
tant en quant respectin (i) el present Reglament; (ii) les previsions establertes en el Reglament
Disciplinari del CF REUS; (iii) la normativa estatal d’aplicació; (iv) les ordres impartides pels
responsables de seguretat.
Seran també causes d’expulsió del recinte:
a) els comportaments, accions, conductes, activitats i/o gestos antiesportius i/o
agressius, dirigits a l'àrbitre, a jugadors propis o visitants, al públic, als tècnics
propis o visitants, als consellers o directius, accionistes, altres abonats o empleats
que incitin a la violència;
b) els insults o ofenses dirigits a l'àrbitre, a jugadors propis o visitants, al públic, als
tècnics propis o visitants, als consellers o directius i/o accionistes, abonats i/o altres
assistents;
c) aquelles actituds que pertorbin greument el normal desenvolupament del partit i/o
esdeveniment i comportin la suspensió, temporal o definitiva, del mateix;
d) l’alteració de l’ordre públic;
e) el iniciar o participar en altercats o baralles;
f) entonar càntics o expressions que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin
injúries o amenaces, insults o impliquin discriminació per qualsevol raó o discapacitat,
que vagin contra la dignitat de les persones o constitueixin un menyspreu manifest.
g) la exhibició de qualsevol bandera, pancarta, signe o distintiu que no compleixi la
normativa de seguretat i/o inclogui missatges o símbols propis del punt f) anterior;
h) el llançament d’objectes;
i) la ignició de bengales, petards, explosius i en general de productes inflamables
fumífers o corrosius;
j) envair el terreny de joc o els espais d’ús propi per l’organització del partit;
k) trobar-se en evident estat d’embriaguesa, o intoxicació per consum de drogues o
substàncies estupefaents o psicotròpiques;
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l) no ocupar la localitat que té assignada en funció del seu títol d’accés;
m) no mostrar el títol d’accés a requeriment dels membres de seguretat.
Les conductes abans descrites implicaran l'expulsió immediata del recinte esportiu per part
de les forces de seguretat, sense perjudici de la posterior imposició de les sancions
eventualment aplicables.
Les persones espectadores vindran sempre obligades a desallotjar pacíficament el recinte
esportiu i abandonar els seus voltants quan siguin requerits per a això per raons de seguretat
o per incompliment de les presents condicions de permanència.
En tot cas, el CF REUS es posarà a disposició del coordinador de seguretat i efectuarà totes les
actuacions que li siguin requerides (entre d'altres, avisos per megafonia, desplegament dels
membres de les empreses de seguretat, etc.) quan, a instàncies de l'autoritat competent,
s'ordeni el desallotjament parcial o total de la grada.
Article 4art.- El present Reglament és d’aplicació a tots els assistents que pretenguin accedir
o es trobin en l’interior del recinte esportiu; entenent-se per aquest les instal·lacions i espais
limítrofs on el CF REUS celebra els seus partits com a equip local.

Art. 5è.- Resulta també d’aplicació als assistents el règim d’infraccions i sancions establert en
el Reglament Disciplinari del Club que sigui vigent.

Article 6è.- La Comissió de Disciplina del CF REUS té atribuïda la competència per a tramitar i
sancionar les infraccions al present Reglament
El procediment sancionador per a fer efectiva la privació d'abonaments vigents o la
inhabilitació per obtenir-los als que siguin sancionats amb caràcter ferm per conductes
violentes, racistes, xenòfobes o intolerants és el previst en el Reglament Disciplinari del Club.
Segons aquest, s'ha d'instruir per la Comissió de Disciplina un expedient disciplinari que
s'ajustarà a les següents normes:
1. La Comissió de Disciplina acordarà la incoació d'un expedient disciplinari tan aviat com
tingui coneixement d'una infracció i nomenarà, d'entre els seus membres, un instructor.
Aquest acord es comunicarà a l'infractor/s afectat/s. Abans d'acordar la incoació de
l'expedient també podrà instar, a la seva discreció, la pràctica de les diligències prèvies o
informatives que cregui convenients.
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2. En l'acord d'incoació de l'expedient l'instructor ha de disposar la pràctica de les diligències
i proves que cregui oportunes com, per exemple, la declaració de l'infractor/s, testimonis,
aportació de documents o qualsevol altra diligència.
3. Acabades les diligències, l'instructor de l'expedient presentarà una proposta a la Comissió
de Disciplina, per (i) o bé el sobreseïment i arxiu de l'expedient; (ii) o l'aprovació d'un plec de
càrrecs contra l'infractor/s. La decisió sobre la proposta es prendrà per majoria simple i es
comunicarà, sigui quin sigui el sentit, a l'interessat/s.
4. En el plec de càrrecs s'ha de fer constar la relació dels fets que s'imputen; les infraccions
que suposadament s'haguessin comès així com les possibles sancions a imposar. En la
notificació a l'infractor/s d'aquest plec se li atorgarà un termini no inferior a set dies naturals
perquè presenti a les oficines del Club escrit dirigit a la Comissió de Disciplina en el qual constin
les al·legacions que cregui convenients i, alhora , proposi la pràctica de les proves que
consideri més adequades per a la seva defensa.
5. Un cop esgotat el termini sense que s'hagi presentat l'escrit o practicades les proves
proposades, la Comissió de Disciplina dictarà una resolució motivada acordant o bé el
sobreseïment i arxiu de l'expedient o bé la condemna de l'infractor/s amb imposició de la
sanció.
6. La resolució s'ha de notificar a l'infractor/s informant del recurs procedent i del termini per
interposar-lo.
7. En qualsevol moment des de l'inici de la incoació de l'expedient pot acordar cautelarment
la suspensió de la condició d'abonat, la retenció del carnet d'abonat, la prohibició cautelar
d'accedir a les instal·lacions del Club i Estadi. També es pot acordar l'acumulació de diversos
expedients disciplinaris quan per la identitat o analogia dels fets estigui justificat o quan se
segueixin diversos expedients contra el mateix infractor/s.

Recurs contra les sancions.
Les resolucions disciplinàries condemnatòries acordades per la Comissió de Disciplina per
infraccions contingudes en aquest Reglament podran impugnar davant l'autoritat judicial
competent en el termini dels trenta dies hàbils següents a la notificació.
La interposició del recurs no suspèn l'executabilitat de les sancions imposades llevat que
concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
Article 7è.- El CF REUS no promociona, incentiva o participa en la creació o el manteniment
de penyes o grups d’animació. Malgrat això, amb la voluntat de procurar un ambient festiu i
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encoratjador a l’estadi, el Club, a la seva discreció, podrà adoptar les mesures que cregui
convenient no només per incrementar la presència de seguidors als partits sinó també per a
que el públic participi activament, dins de la més absoluta esportivitat, animant al seu equip,
ja sigui a les seves instal·lacions o en camp contrari.
En aquest context, el CF REUS podrà:
a) facilitar o subvencionar mitjans de transport per desplaçar-se fins a les localitats on els
equips juguin els seus partits.

b) facilitar entrades gratuïtes o amb descomptes per a determinats col·lectius.
c) qualsevol altre tipus d’acció promocional que s’acordi.
Aquestes mesures no suposen, en cap cas, un dret a favor dels col·lectius als que beneficiïn.
Els col·lectius beneficiats o els seus integrants a nivell particular hauran de complir amb les
disposicions pròpies del present Reglament i amb les del Reglament Disciplinari del Club. En
cap cas es prendran mesures que beneficiïn a subjectes que hagin estat sancionats
El Consell d’Administració es reserva el dret de prendre, modificar i/o anular qualsevol mesura
de suport pels seguidors del Club.
Article 8è.- Clubs Visitants.
El CF REUS en la seva condició d'amfitrió tractarà als clubs visitants amb el major respecte i
consideració i prendrà les mesures que cregui oportunes per fomentar la més òptima relació
amb tots ells sobre la base de principis d'igualtat, no discriminació i reciprocitat.
En aquest sentit, el Club es posarà a disposició dels clubs que hagin de disputar partits al nostre
estadi a l'efecte de:
• Facilitar informació sobre el desplaçament i/o estada, si és requerida;
• Convidar, si escau, a una recepció prèvia al partit als màxims representants de l'equip.
• Facilitar l'accés a la Llotja presidencial i al pàrquing de l'estadi a aquests representants,
segons disponibilitat.
• Gestionar i concretar possibles acords per a l'intercanvi d'invitacions i entrades en
termes de reciprocitat.
• Oferir instal·lacions d'entrenament pre/post partit, si són requerides.
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• Gestionar juntament amb el coordinador de seguretat tots els aspectes relatius a la
seguretat i la millor manera d'accedir i desallotjar l'Estadi
En quant als aficionats visitants, el CF REUS es trobarà en tot moment a disposició dels
altres clubs a l'efecte d'intercanviar de manera fluïda, eficaç i veraç tota la informació que
sigui rellevant als efectes de garantir la seguretat dels espectadors que acudeixin al estadi.
El Club també té assignat un sector concret i específic de la grada per ubicar exclusivament
als aficionats de l'equip visitant, de manera separada a l'afició local.
A petició de cada club, el CF REUS gestionarà o remetrà per a la seva venda (únicament pel
club visitant), les entrades per als aficionats visitants que vulguin assistir al partit sempre
que aquests compleixin amb la normativa en vigor aplicable.

Aquest Reglament entra en vigor el dia de la seva aprovació pel Consell d’Administració.
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