ESTATUTS I
REGLAMENT RÈGIM
INTERN U.C.C.
EDICIÓ 2018

REGLAMENT DEL RÈGIM INTERN
DE LA
UNIÓ CARAVANISTA DE CATALUNYA
1. ÀMBIT D'APLICACIÓ
1.1. -El present reglament de Règim Intern regula l’aplicació dels Estatuts d’aquesta Associació.
2. ÀMBIT PERSONAL
2.1. -Queden obligats a aquest reglament de Règim Intern tots i cadascun dels associats.
Aquells que formin el Comitè Directiu de l'Associació i també els de les diferents Demarcacions
Territorials i els dels diversos Grups, Seccions i Comissions, els quals actuaran, segons el mateix
reglament com a representants legals.
3. ÀMBIT TEMPORAL
3.1. -El present Règim Intern fou discutit i aprovat per majoria de vots a l'Assemblea Extraordinària,
celebrada el 18 de febrer del 2018, després d’haver estat sotmès a la consideració i al coneixement,
dels membres del Comitè Directiu.
3.2. -La seva vigència tindrà una durada indefinida, o bé, quan les dues terceres parts del Comitè, a
petició pròpia o d’un nombre de socis que no sigui inferior a un 1,25 per cent, creguin necessari la seva
renovació o la seva anul·lació parcial.
Aquesta petició caldrà que sigui per escrit i ratificada per l'Assemblea Extraordinària convocada per
aquesta finalitat.
4. DELS SOCIS
4.1. -A més dels socis que posseeixen caravanes, autocaravanes o altres vehicles similars determinats
a l’article 3r dels Estatuts vigents, els quals es denominen socis numeraris, amb les excepcions que
en el mateix article s’indiquin, podran ésser socis totes les persones físiques de bona conducta i les
persones jurídiques civils i mercantils legalment constituïdes que no la posseeixin o bé posseint-la
estiguin inclosos en les excepcions ja esmentades.
Tots aquests socis, la classificació dels quals figura a continuació, no constaran en la llista de Socis
Numeraris, tindran els mateixos drets i obligacions, podran participar i assistir a tots els actes, activitats
i reunions de l’Associació i també a les Assemblees, amb excepció de tenir-hi vot, i no poder ésser
electors ni elegibles en la designació dels membres que han de formar els òrgans de direcció.
4.2.-SOCIS COL·LABORADORS.-S’identificaran amb la sigla C. Podran ser-ho totes les persones
físiques o jurídiques que voluntàriament desitgin contribuir als objectius de l'Associació amb una
aportació econòmica, com a mínim igual que les quotes reglamentaries dels socis numeraris. En
aquest apartat figuraran igualment els fills de socis que no tinguin caravana, autocaravana o similar,
els aspirants a caravanistes o senzillament simpatitzants de la nostra Associació.
4.3. -SOCIS COL·LECTIUS. -S'identificaran amb la sigla S. Podran ser-ho totes les entitats que
tinguin, dins dels seus objectius, la pràctica del càmping o del caravàning com activitat. La finalitat serà
només la d’un intercanvi de serveis, com pot ésser facilitar el Carnet Internacional de Càmping i
Caravaning Podran fer també reunions sobre temes generals en benefici de la pràctica de la nostra
afecció, sense interferir, ni uns ni altres, en la marxa i dinàmica tant d’aquestes entitats com de la
nostra.
4.4. -SOCIS D'HONOR. -Serà Soci d'Honor, aquella persona física, jurídica o entitat que, per la seva
rellevant actuació dintre de l'Associació o pels serveis realitzats a la mateixa mereixi tal distinció.
Aquest nomenament podrà fer-se també a títol pòstum, per acord de l'Assemblea General o bé per
decisió del Comitè Directiu.
4.5. -SOCIS FUNDADORS. –A més dels signants de l'Acta de fundació, que són legalment els socis
fundadors, tindran també aquest títol els primers socis que hagin ingressat a l’Associació fins a arribar
al nombre total de vint-i-cinc.

5. -DEMARCACIONS TERRITORIALS
5.1. -El Comitè Directiu de l'Associació i el seu President posaran tota la seva atenció a impulsar la
creació de Demarcacions Territorials, sempre que les necessitats o el cens de socis numeraris ho
requereixin o bé la facin possible, especialment si un soci o un grup de socis ho proposin.
No serà cap obstacle per a la creació d’una nova Demarcació, l’existència d’una Demarcació Territorial
que en el seu inici, inclogués la nova demarcació en el seu àmbit.
Si el soci amb el grup de socis proponents arriba al nombre de cinquanta i creuen que el Comitè
Directiu de l'Associació no presta tota la seva atenció a la creació d’una nova Demarcació, podrà
aconseguir la convocatòria d’una Assemblea Extraordinària per a aquest únic efecte.
5.2. Les Demarcacions es regiran sota els apartats següents:
a) Es constituirà un Comitè compost per un President, un Vicepresident, un Secretari, un Tresorer i tots
els Vocals i Comissions que calguin.
b) La seva vigència serà la mateixa establerta a l'Associació.
c) Aquest Comitè es reunirà pel cap baix una vegada cada, dos mesos per convocatòria del President.
El Secretari estendrà l'Acta, la qual serà tramesa a la Secretaria de l'Associació.
d) Es celebrarà una Assemblea Ordinària, anual, durant el mes de desembre, per tal que els seus
acords puguin ésser ratificats, si cal, per l'Assemblea General de l'Associació.
e) La Demarcació es finançarà amb aportacions de l'Associació, segons les despeses anuals fixades
en el pressupost aprovat per l'Assemblea General Ordinària de l'Associació. Si es presenten, durant
l’any, inversions
i despeses extraordinàries, caldrà una sol·licitud per tal que siguin aprovades en la
reunió del Comitè Directiu de l'Associació, o bé pel seu President si es tracta d’un cas urgent.
f) El tresorer de la Demarcació portarà un llibre de Caixa que es tancarà el 31 de desembre de cada
any.
g) Aquestes Demarcacions tindran plena autonomia per a prendre decisions en totes les funcions
relatives al seu
àmbit, sempre d’acord amb allò establert en els Estatuts i en el Règim Intern de
l'Associació de la qual són
part integrant.
h) El mobiliari, material d’oficina, utillatge, no fungible i invariable, formarà part com a patrimoni de
l'Associació i figurarà, separat a l'inventari i a tots els comptes de l'Associació.
i) Una demarcació es podrà dissoldre per acord de l'Assemblea Extraordinària de la Demarcació, amb
el vot favorable dels dos terços dels socis que hi assisteixin.
j) El President de la Demarcació, com a part integrant del Comitè Directiu de l'Associació podrà assistir
a les reunions d’aquest, acompanyat d’un altre membre del seu Comitè designat per ell mateix o bé pel
seu Comitè. Aquesta assistència serà amb veu però sense vot.
5.3. -Comiat o destitució de membres o càrrecs representatius del Comitè de les Demarcacions.
S’estableix el mateix procediment a nivell de Demarcació indicat a l’apartat 6.9, per al comiat o
destitució d’un membre del Comitè Directiu de l'Associació.
6. -DEL GOVERN I DE L'ADMINISTRACIÓ
S’estableix un sistema d’actuació organitzat per un Comitè Directiu en la forma indicada a l’article novè
dels Estatuts. Les funcions, atribucions, obligacions de cadascun dels seus components es detallen a
continuació.
6.1. -PRESIDENT
6.1.1. -FUNCIONS
a) Presidir les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries de l'Associació, així com totes les reunions del
Comitè Directiu de l'Associació.
b) El President tindrà la representació legal i oficial de l'Associació tal com indiquen els Estatuts.
c) Autoritzarà amb la seva signatura les Actes i Ordre del Dia per a les convocatòries de reunió
d'Assemblea i també tots els documents que s’adrecin a organismes oficials i els de Règim Intern que
es trametin relacionats amb els altres membres del Comitè Directiu i dels associats.
d) Quan es presentin mocions, donarà la veu al que la presenti, perquè pugui fer l’exposició i
posteriorment s’entrarà en el torn de preguntes.
e) Procurarà que l’exposició del tema plantejat es reflecteixi clarament evitant que el seu veritable
objectiu quedi diluït en una profusió de detalls, fets o senzilles apreciacions de caràcter personal.
f) Evitarà les discussions inútils, sense fons constructiu i les perjudicials controvèrsies personals.

g) Dinamitzarà les reunions, fent participar, tot el que pugui, tots els membres del Comitè o dels
associats.
h) Mantindrà l’ordre en totes les assemblees i reunions que presideixi.
i) En les Assemblees i reunions de Comitè Directiu procurarà que tots els assistents se sentin realment
emparats, que les seves opinions siguin escoltades, respectades i degudament valorades, si el seu
mètode expositiu és correcte.
6.1.2. -ATRIBUCIONS
a) El President podrà nomenar, si ho creu necessari, tants Vicepresidents com cregui li fan falta per
portar a cap, amb delegació, les seves tasques, els quals hauran d’ésser ratificats per l'Assemblea
General.
b) EL President podrà suspendre d’ofici i sense apel·lació l’assemblea o la reunió que s’estigui
celebrant, quan consideri com a causa suficient el fet que no s’hi manté el degut respecte a tots i
cadascun dels membres del Comitè Directiu, quan malgrat els seus lloables esforços, els assistents no
s’adaptin al desenvolupament normal de l’assemblea o reunió, d’acord amb l'Ordre del Dia. Quan es
tracti d’una reunió de Comitè Directiu, la suspensió podrà ser-li sol·licitada per les dues terceres parts
del mateix, en aquest cas podrà convocar una reunió prèvia dels grups dissidents amb els membres
del Comitè Directiu, per tal de poder arribar a un acord positiu.
c) El President queda autoritzat per a canviar, si les circumstàncies ho aconsellen, el dia de la
convocatòria de les reunions del Comitè Directiu.
d) Queda també autoritzat, actuant, segons el seu dret, a invitar que es retirin aquelles persones que
no respectin les decisions de l'Assemblea o que amb les seves accions cometin faltes contra qualsevol
dels assistents.
6.1.3. -OBLIGACIONS
El President o la persona que actua representant-lo s’ha de considerar i ésser considerat com òrgan
representatiu de l’associació i vetllarà per la bona marxa de la mateixa.
Quan necessiti prendre decisions de caràcter extraordinari vindrà obligat, abans de procedir en
conseqüència, a sol·licitar l’opinió dels altres membres del Comitè Directiu, als quals pot convocar en
Reunió Extraordinària. La seva actuació posterior dependrà dels resultats d’aquesta reunió.
6.1.4. -VIGÈNCIA
La vigència del càrrec ve determinada pels Estatuts d’aquesta Associació. No obstant en cas
d’indiferència o falta d’eficiència serà responsabilitzat i obligat a dimitir, tenint en compte que
l’anul·lació del seu mandat pot ésser acordat en qualsevol moment pel Comitè Directiu.
6.2. -VICEPRESIDENTS
6.2.1. -FUNCIONS
a) Un dels Vicepresidents, primer, segon, tercer, etc., per aquest ordre jeràrquic, immediat al
President, el substituirà en cas d’absència, malaltia, defunció o dimissió voluntària o provocada pel
Comitè Directiu. També el substituiran en els casos que delegui el mateix President.
b) En cas de defunció o dimissió, el Vicepresident en funcions de President, ho serà amb caràcter
provisional. La seva missió serà, primordialment, la de convocar eleccions a President, podent
presentar, òbviament, la seva pròpia candidatura.
6.2.2. -ATRIBUCIONS
Actuaran com a conseller del President, procurant, segons els correspon, compartir les obligacions i
les preocupacions conseqüents al càrrec. Podran tenir també a càrrec seu una àrea o activitat
determinada, sempre que vinguin delegades pel President.
6.2.3. -OBLIGACIONS
Els Vicepresidents tindran les obligacions pròpies del seu càrrec, a més de les derivades del moment
en què actuïn com a substituts o representants del President de l'Associació.
6.2.4. -VIGÈNCIA
La vigència dels càrrecs serà la que ve determinada pels Estatuts d’aquesta Associació. En cas de
dimissió voluntària o per acord del Comitè Directiu, aquest facultarà al President, perquè presenti el
substitut més adient, el qual haurà d’ésser ratificat per l'Assemblea General.
6.3. -TRESORER
6.3.1. FUNCIONS

a) Com a representant oficial dels afers econòmics de l'Associació, canalitzarà tots aquells que d’una
manera formal i reglamentaria, cal que siguin tractats o presentats a nivell d'Assemblea, Comitè
Directiu o President.
b) Mantindrà una intensa relació amb el Comitè Directiu per assessorar sobre el desenvolupament de
l’estat econòmic de l'Associació.
6.3.2. ATRIBUCIONS
En les reunions assessorà el Comitè Directiu sobre els afers de caire econòmic.
6.3.3. OBLIGACIONS
a) Estendrà i signarà tots els efectes bancaris o similars amb coneixement del President, tal com ho
especifiquen els Estatuts vigents.
b) Controlarà el moviment de socis i cobrament de la quota anual (no es retornarà cap quota un cop
començat l’any) i tindrà al dia el llibre de caixa.
c) Amb l'ajut del Departament de secretaria passarà l’estat de comptes per presentar-lo a l'Assemblea
General i el tindrà a disposició del President.
d) Tractarà amb les entitats bancàries o similars, controlarà les entrades i sortides, així com els rebuts
cobrats o bé no pagats.
e) Portarà un control dels moviments econòmics de les Demarcacions, Seccions, Grups d’acampada i
altres, d’acord amb els pressupostos que aquests hagin presentat. Serà responsable davant del
President, del Comitè Directiu o de l'Assemblea General.
f) La comptabilitat i els estats de comptes, balanç, comptes anuals, etc., es regiran cada moment a la
legislació vigent actual, en coherència a les tècniques de normalització corresponents a l’art. 5 del
reglament decret 1491/2011 de 24/10, i resolució del 26/03/2013 (Pla de comptabilització de petites i
mitjanes entitats sense finals lucratius).
6.3.4. VIGÈNCIA
La vigència del seu càrrec serà de tres anys, segons indiquen els Estatuts vigents.
6.4. -SECRETARI
Segons indica l’article 9è dels Estatuts hi haurà un Secretari.
6.4.1. –FUNCIONS
A part de les seves obligacions, durà a terme totes aquelles funcions que el President cregui oportunes
per al correcte funcionament de l'Associació.
6.4.2. -OBLIGACIONS
a) Establirà les convocatòries de les reunions del Comitè Directiu i de les Assemblees Generals,
indicant dia, hora i lloc de la reunió, procurant, preferentment, siguin al vespre i en dia laborable.
Redactarà l'Ordre del Dia de les mateixes, incloent, proposant i aconsellant els temes, per ordre
d’importància, sol·licitats pels altres membres del Comitè Directiu, així com suggeriments, o bé
conclusions derivades d’acords anteriors. Tot això ho determinarà d’acord amb el President i sempre
sotmès al seu vist-i-plau. Les convocatòries de reunions de Comitè Directiu caldrà que s’enviïn sis dies
abans de la data de la reunió. El termini per a les Assemblees serà el que determinen els Estatuts de
l'Associació.
b) En la convocatòria per les Assemblees, haurà de figurar amb claredat, la possibilitat que un soci ha
de delegar la seva presència i el seu vot a un altre soci, el qual tan sols pot tenir una sola delegació.
Aquestes delegacions hauran d’estar al Club 24 hores abans de la data de l'Assemblea a la qual
correspongui.
c) En començar l'Assemblea el Secretari donarà a conèixer als assistents el nombre de socis presents,
així com el nombre de socis que han enviat la seva delegació a un altre soci. Si es preveu una votació
el President proposarà dos assistents, no membres del Comitè, que portaran a cap l’escrutini de la
votació. Aquesta proposta haurà de ser ratificada pels assistents a l'Assemblea.
d) Estendrà Acta de les reunions de Comitè Directiu i de les Assemblees de l'Associació, fent constar
en les mateixes els assistents, els afers tractats segons els Ordres del Dia, així com els acords presos
i també les proposicions o suggeriments presentats pels assistents que, malgrat que no hagin estat
aprovats ni acceptats com a conclusions, mereixin, segons el criteri del President o de la persona que
el representi una consideració suficient. Les actes seran signades per ell mateix, i ratificades amb la
signatura del President o de la persona que el representi.
6.5. –VOCALS

El President de l'Associació podrà incorporar en el seu Comitè Directiu els vocals que facin falta,
encomanant-los, la tasca que cregui necessària per la bona marxa de l'Associació, per exemple les
publicacions del Club, Internet, o qualsevol altra que no sigui determinada en les Seccions, Comissions
o Grups d'Acampada.
6.6. -CENSORS DE COMPTES
En un punt de l'Ordre del Dia de l'Assemblea General Anual Ordinària figurarà el nomenament de dos
Censors de Comptes.
Aquests Censors de Comptes seran socis numeraris, que no podran ésser membres del Comitè
Directiu, i la seva vigència serà de dos anys.
La seva missió consistirà en revisar l’estat de comptes de l'Associació, en presència del President i del
Tresorer de l'Associació, abans de la celebració de l'Assemblea General.
D’aquesta revisió s’estendrà l'Acta corresponent.
6.7. -SOBRE INTERESSOS PARTICULARS
Tots els membres del Comitè Directiu de l'Associació, de les Demarcacions, de les Seccions,
Comissions i Grups d'Acampada no podran beneficiar-se dels avantatges que puguin reportar
l’acompliment del seu càrrec, aprofitant-se del seu nomenament per reclamar la solució o satisfacció
de problemes o qüestions de caràcter personal.
Per qualsevol cas particular té l’obligació de seguir el camí normal com els altres associats.
6.8. -REGLAMENT PER A LES REUNIONS
El Comitè Directiu de l'Associació fixarà unes normes o reglament per a les seves reunions, les quals
serviran de base per les de les Demarcacions, Seccions, Comissions i Grups d'Acampada. A l’efecte
d’agilitar les reunions, les mateixes es podran portar a cap subdividides, i fer-les per temes menys
generals i més concret, a proposta del President de l'Associació.
6.9. -COMIAT O DESTITUCIÓ DE MEMBRES O CÀRRECS REPRESENTATIUS DEL COMITÈ
DIRECTIU.
Per poder destituir un membre del Comitè Directiu, serà necessari establir un plec de càrrecs sobre
l’actuació d’aquest dins l’esfera del Comitè Directiu, càrrecs que hauran de ser presentats per escrit,
avalat per la signatura del President, a l'interessat dins un termini no inferior a deu dies abans de la
reunió del Comitè Directiu d’immediata celebració, perquè pugui preparar, si ho creu oportú i
convenient, els recursos i arguments contra els càrrecs que li són imputats.
L’obertura d’expedient de comiat haurà de ser acordada per votació secreta entre els membres del
Comitè Directiu, essent necessari arribar a una majoria de vots corresponents a les dues terceres parts
dels assistents a la reunió.
A la reunió del Comitè Directiu, que serà de caràcter resolutiu i executiu, en la qual s’estudiarà els
càrrecs i descàrrecs aportats, serà necessari arribar a les majories que s’indiquen al paràgraf anterior.
Els absents a aquesta, sigui quina sigui la causa de la seva NO assistència, NO tenen dret a vot, ni a
delegar aquesta atribució a un altre membre.
6.10. -NORMES GENERALS APLICABLES A TOTS ELS MEMBRES DEL COMITÈ DIRECTIU I DE
TOTS ELS COMITÉS EXISTENTS.
S’estableix l’obligació d’acceptar les conclusions adoptades en qualsevol reunió de Comitè legalitzades
per sufragi de qualsevol mena. Malgrat tot, usant els seus drets, poden sol·licitar de llur Presidència
que es faci constar a l’acta de la reunió la seva disconformitat amb la conclusió acceptada.
Tindran l’obligació d’assistir a totes les reunions a les quals els convoquin. En cas de malaltia o
absència forçada hauran de comunicar la seva impossibilitat d’assistència a Secretaria per tal que
aquesta informi al Comitè.
Estan obligats a col·laborar en tots els treballs que els siguin encomanats amb esperit i vocació de
servei, sempre que s’hi sentin identificats.
Hauran de donar compte, a consciència, de l’actuació de les seves funcions representatives, que
caldrà sotmetre al control del Secretari i vist i plau del President en funcions, el qual podrà obrar en
conseqüència fent ús de les seves atribucions.
Serà convenient, després de realitzar les gestions, redactar un breu informe de l’actuació i els resultats
obtinguts.

Cap membre de Comitè podrà atribuir-se funcions representatives fora de l’àmbit del Club, si no ha
estat autoritzat mitjançant una conclusió aprovada en Comitè sota la responsabilitat directa del
President a nivell de Delegació.
7. -DEL DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ
7.1. -FUNCIONS I OBLIGACIONS
Portarà a terme les tasques administratives, l’atenció als socis, comptabilitat i les que serveixin de
suport a les que portin a cap els membres del Comitè Directiu, així com totes les que el President
cregui oportunes.
Es formarà amb el nombre de persones necessàries per a realitzar la seva missió, preferentment per
socis i les seves tasques es consideraran com actes de voluntarietat. Aquelles podran ésser
remunerades o no.
Tindrà al seu càrrec la custodia i l’arxiu de tots els documents, així com de les reclamacions,
informacions i propostes presentades en el seu moment.
En cas necessari, a criteri del President o a proposta del Comitè Directiu, es podrà nomenar un cap
administratiu que canalitzi el treball i les funcions d’aquest personal. Aquest cap actuarà sota les
ordres exclusives del President.
7.2. -ASSESSORIES
El Comitè Directiu podrà, en qualsevol moment, designar o constituir amb caràcter temporal o fix, els
òrgans o càrrecs assessors consultius que cregui necessaris per tal que orientin, dictaminin, informin i
col·laborin en els afers i activitats pròpies dels desenvolupaments de l’activitat de l'Associació. Aquests
òrgans assessors podran ésser interns o externs.
8. -ACTIVITATS
Totes les activitats de l'Associació es desenvoluparan mitjançant Seccions, Comissions i Grups
d'Acampada depenent de l’índole de les mateixes. Els Presidents de les Seccions i els Presidents o
Caps dels Grups d'Acampades seran membres del Comitè Directiu de l'Associació.
8.1. SECCIONS
Es formaran per desenvolupar les activitats importants, excloent les Acampades, podent ésser
esportives o no esportives. Les esportives s’hauran de constituir seguint les normes emanades de la
Generalitat de Catalunya i s’inscriuran en el registre corresponent.
Tant les unes, com les altres tindran el seu propi Comitè Directiu, les seves reunions i les seves
Assemblees anuals. Aquestes comptaran sempre amb l’assistència del President/a de l'Associació o
del Vicepresident que aquell designi.
De totes les reunions i assemblees s’establiran les actes corresponents, enviant una copia de les
mateixes signades al Comitè Directiu de l'Associació.
El finançament es podrà portar a cap per aportació dels associats components de les mateixes o per
aportació de la pròpia associació si el seu Comitè Directiu ho considera convenient. Establirà el seu
pressupost i presentarà el seu estat de comptes derivat del mateix, donant compte dels seus
continguts a la Tresoreria general de l'Associació i dels components de la Secció.
La vigència del seu Comitè Directiu serà de tres anys i seran elegits pels components de la Secció.
Totes les seccions es reuniran mensualment, junt amb el President o Vicepresident que aquell designi,
per tal que estiguin al corrent dels acords presos pel Comitè Directiu de l'Associació, o fer arribar al
mateix els seus suggeriments per la bona marxa de la Secció i fins i tot de la mateixa Associació. En
cas de necessitat es podrà convocar una reunió conjunta de tots els membres del Comitè Directiu.
8.2. GRUPS D'ACAMPADA
L’acampada considerada com a activitat principal dins els objectius de l'Associació podrà ésser entre
Associacions, de tipus nacional, internacional o altres. Les que preferentment desenvoluparà
l'Associació seran les d’una durada de tres a quatre mesos màxim.
Per desenvolupar aquesta activitat es formaran els Grups d'Acampada que tindran el seu President,
anomenat també Cap i el seu propi Comitè Directiu, que establiran les seves reunions.
Separadament tindran les seves pròpies normes de funcionament intern, tant per les pròpies
acampades com per les inscripcions a les mateixes. Aquestes normes seran aprovades pel Comitè
Directiu de l'Associació i hauran de ser complides.

En cas d’incompliment podran significar la separació del Grup o la impossibilitat de participar en
futures acampades, previ informe del Cap d'Acampada en nom del seu Comitè Directiu lliurat a
coneixement del Comitè Directiu de l'Associació que previ l’estudi corresponent obrarà en
conseqüència. Si es tracta d’incompliment per part del Cap d'Acampada o del seu Comitè Directiu
comunicat per algun associat, el Comitè Directiu de l'Associació obrirà un expedient informatiu i
determinarà l’acció a seguir.
Els socis podran participar a aquestes acampades pagant la quantitat corresponent, de la qual una
part correspondrà al terreny de càmping i una altra es destinarà a les activitats: àpats de germanor,
visites culturals, actes esportius, etc.. També es podrà incrementar aquesta quantitat amb una
aportació per l'Associació.
Al final de l'Acampada presentaran a la Tresoreria de l'Associació l’estat de comptes dels cobraments i
de les despeses corresponents.
La vigència del seu Comitè Directiu serà de tres anys i seran elegits pels habituals components de
cada grup.
Tots els Grups d'Acampada es reuniran mensualment, junt amb el President o Vicepresident de
l'Associació que aquell designi, per tal que estiguin al corrent dels acords presos pel Comitè Directiu
de l'Associació, o fer arribar al mateix els seus suggeriments per la bona marxa del Grup i fins i tot de
la mateixa Associació. En cas de necessitat es podrà convocar una reunió conjunta dels membres del
Comitè Directiu junt amb els Presidents o Caps dels Grups d'Acampada.
8.3. COMISSIONS
La resta d’activitats, incloses les acampades de poca durada, es desenvoluparan a traves de
Comissions creades tant sols per la funció que determini el Comitè Directiu.
Es compondran amb el nombre de persones que facin falta, amb un cap que serà portaveu, sota la
supervisió del President de l'Associació, al que haurà de donar compte en tot moment de tot el que
dugui a terme, així com el resultat final en tots els sentits..
9. –CÀMPINGS I ZONES D’ACAMPADA
Per tal de facilitar places de càmping als Grups d'Acampada, l'Associació promourà ZONES
D'ACAMPADA.
Aquestes zones, es regiran per la legislació vigent actual, que és la de Càmping obert al públic.
Els terrenys necessaris per aquests càmpings podran ser de propietat total o de lloguer. Es procurarà
que el cost de les instal·lacions no incrementin les inversions de l'Associació i per tant l’amortització
de les mateixes, sempre que sigui possible, es farà anualment. D’aquesta manera, especialment quan
els terrenys siguin de lloguer, l’acabament del seu us, pel motiu que sigui,no representarà cap trastorn
econòmic a l'Associació.
Es complirà la normativa de la Generalitat en tots els àmbits.
En l’ús d’aquests càmpings i sempre que la normativa no digui res en contra, es continuarà donant
prioritat a les diferents acampades organitzades per l’Associació.
El responsable del càmping, juntament amb els caps d’Acampada, faran una previsió anual de
les necessitats de places, dels Grups d’Acampades i per Acampades organitzades per l'Associació,
per determinar les places reservades a l’Associació i les reals obertes a la resta de socis i al públic
en general.
Si la ocupació prevista, per les diferents acampades de l’Associació, no fos suficient per fer-ne la
gestió sostenible del càmping, es podrà reservar una zona, mai superior al 50% dels emplaçaments,
per a socis que vulguin fer estades anuals.
Mentre hi hagi una Acampada de l’Associació, els socis que facin estada anual, o que vulguin ocupar
emplaçament, hauran d’integrar-se i participar de ple en aquestes acampades en tot allò referent a
activitats, i ús del local social .
En el cas, de no haver-hi cap acampada, podran formar un Grup, per organitzar activitats.
Sempre que es repeteixin les estades per un mateix associat, no inclòs en la zona reservada per
estades anuals, haurà de canviar obligatòriament d’emplaçament cada tres mesos .
El Tresorer i el responsable del càmping calcularan els preus dels diferents serveis tenint en compte
les despeses anuals i les presentarà al Comitè Directiu per la seva aprovació o rectificació.
Per elaborar la proposta de preus, es tindrà en compte les despeses del manteniment, per tal de fer la
gestió sostenible i que aquesta no augmenti la despesa de l’Associació.

Hi haurà preus especials per als socis de la Unió Caravanista de Catalunya.
E l responsable del càmping i el tresorer, faran anualment una proposta d’ofertes, raonades, per a les
diferents acampades del Club, que incentivin l’ús del càmping per part d’aquestes..
Les millores i demés funcions seran responsabilitat del President de l'Associació, junt amb el Comitè
Directiu de l'Associació. El President podrà delegar aquestes gestions a membres del seu Comitè.
S’anomenarà una persona de l'Associació o aliena a la mateixa, com a responsable de les tasques de
manteniment, neteja, administració, i si s’escau, d’existir, del local social i serveis de bar. Tot i sempre
sota la coordinació del President de l'Associació o dels membres que hagi delegat per aquestes
gestions.
Els usuaris del càmping, estaran obligats a les normes dels següents annexos:
Annex 1- Bones practiques.
Annex 2 -Reglament del pàrquing.
10. -ELECCIONS
10.1. -ELECCIÓ DE PRESIDENT DE L'ASSOCIACIÓ
10.1.1. -Acabat el període de vigència, o bé que es produeixi la defunció o la dimissió voluntària o
provocada pel Comitè Directiu, s’estableix un sistema d’elecció organitzat, segons el qual es regularà
la campanya electoral del candidat.
10.1.2. -Les condicions per ésser candidat són les següents: ésser soci numerari de l'Associació amb
una antiguitat mínima de tres anys, segons els Estatuts, i haver estat regularment al corrent en els
pagaments de la quota estipulada.
Que un dos per cent dels socis numeraris de l'Associació i amb un mínim de cent avalin, amb la seva
signatura, un plec de presentació que prèviament facilitarà Secretaria.
El candidat o candidats hauran de presentar a l'Assemblea un programa de la seva candidatura, així
com la composició del seu Comitè Directiu, segons el que disposa l'art.9è dels Estatuts de la U.C.C.
El Comitè Directiu podrà presentar un candidat.
El president sortint que no ho sigui per dimissió provocada pel Comitè Directiu, podrà presentar la seva
nova candidatura, cada tres anys, segons l’article 9è dels Estatuts.
10.1.3. -NORMES DE FUNCIONAMENT
La convocatòria per a l’elecció del President, caldrà que s’anunciï, com a mínim, noranta dies abans de
la data d’elecció, que haurà de coincidir amb l'Assemblea General Ordinària o Extraordinària.
El terme de presentació de candidats serà de trenta dies, comptant des de l’anunci de la convocatòria
per a l’elecció de President.
La proclamació de candidats pel Comitè Directiu es farà tres dies després de la data que tanqui la
presentació de candidats.
Des de la data de proclamació fins a la data d’elecció es considerarà com a període electoral. Els
candidats tindran dret a consultar les llistes de socis i les adreces de llurs domicilis per tal de poder
assolir més fàcilment els seus objectius (tal com mana la llei de protecció de dades).
10.1.4. -PROCEDIMENT PER A L'ELECCIÓ
Presentats els candidats a l’elecció, a l'Assemblea General Ordinària o Extraordinària, guanyarà el que
obtingui el major nombre de vots. En cas d’empatar, s’efectuarà una segona votació i si continua
l’empat, el President o bé aquell que assumeixi les seves funcions, decidirà el successor.
Cada soci numerari emetrà un sol vot i, tal com indiquen els Estatuts, únicament podrà representar,
per escrit, un soci numerari que no hi assisteixi per causa justificada.
La forma d’expressió de vot serà secreta. En cas que el President es presenti a reelecció, el
Vicepresident primer assumirà les funcions de President durant el període de l’elecció.
10.1.5. -La RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL COMITÈ
DIRECTIU es farà d’acord amb la candidatura presentada pel President.
La duració del mandat dels membres del Comitè Directiu serà la mateixa que la del seu President que
tal com s’indica en els Estatuts serà de tres anys.
Les vacants produïdes durant la vigència de la Presidència seran cobertes pel mateix President a
ratificar, com sempre per l'Assemblea general següent.
10.2. -ELECCIONS DELS ALTRES PRESIDENTS I COMITÈS DIRECTIUS.
11.2.1. -DEMARCACIONS

S’estableixen les mateixes normes i requisits indicats per a l’elecció de President i del Comitè de
l'Associació. Si la Demarcació no ha obtingut la grandària suficient, a criteri del Comitè Directiu de
l'Associació i de la mateixa Demarcació es podran establir altres normes més senzilles i més
convenient.
La convocatòria serà cursada pel President de la Demarcació amb l’aprovació del President de
l'Associació.
L’acte de l’elecció serà presidit pel President de l'Associació o pel Vicepresident de la mateixa,
designat per ell.
10.2.2. -SECCIONS
Les Seccions Esportives es regiran seguint les normes fixades per la Generalitat de Catalunya segons
figura a l’apartat 8.1 d’aquest Règim Intern.
En quant a les altres Seccions les normes i requisits s’establiran a criteri dels Presidents i Comitès de
les mateixes Seccions, i del President i Comitè Directiu de l'Associació, tenint en compte la importància
i grandària de cadascuna, així com la necessària renovació i la presentació de candidats.
La convocatòria serà cursada pel President de la Secció amb l’aprovació del President de l'Associació.
L’acte de l’elecció serà presidida pel President de l'Associació o pel Vicepresident de la mateixa,
designat per ell.
10.2.3. -GRUPS D'ACAMPADA
Les normes i requisits s’establiran a criteri dels Presidents o Caps dels mateixos Grups, i del President
i Comitè Directiu de l'Associació, tenint en compte la importància i grandària de cadascun, així com la
necessària renovació i la presentació de candidats.
La convocatòria serà cursada pel President o Cap del Grup amb l’aprovació del President de
l'Associació.
L’acte de l’elecció serà presidida pel President de l'Associació o pel Vicepresident de la mateixa,
designat per ell.
REGLAMENT DE CONSTITUCIÓ I FUNCIONAMENT DEL COMITÈ D'HONOR DE LA UNIÓ
CARAVANISTA DE CATALUNYA
1. -ACTUACIONS
1.1. -La seva intervenció només tindrà lloc a requeriment del President, Comitè Directiu o un mínim del
10% dels socis numeraris.
1.2. -El Comitè d'Honor no tindrà poder fiscalitzador.
2. -OBJECTIUS
2.1.-Assessorament sobre situacions i decisions de vital importància per l'Associació. Supervisió de les
activitats desenvolupades per l'Associació en general i pel Comitè Directiu, quan per a això sigui
requerit, segons l’apartat 1.1
2.2. -Actuació arbitral entre el Comitè Directiu, les Comissions Especialitzades i els socis, en general,
quan per a això sigui requerit, segons l’apartat 1.1 i és considerarà acceptat el seu dictamen.
2.3. -Poder per a exigir al Comitè Directiu la convocatòria d'Assemblea Extraordinària, en la forma
prescrita a l’art. 7 dels Estatuts vigents, sempre que existeixi un motiu que ho justifiqui, segons criteri
del Comitè d'Honor.
2.4. -Facultat de proposar al Comitè Directiu el nomenament de Socis d'Honor en les condicions
Estatutàries.
2.5. -Ostentar la representació de l'Associació per delegació del Comitè Directiu.
2.6. -Formar part de la Comissió Liquidadora, en cas de dissolució de l'associació.
3. -CONDICIONS NECESSÀRIES
3.1. -El Comitè d'Honor estarà format pels socis numeraris de l'Associació sense limitació de nombre,
en els quals, concorrin les següents circumstàncies:
3.1.1. -Haver desenvolupat durant tres anys seguits o alterns els càrrecs de President o Vicepresident
o Secretari o Tresorer en el Comitè Directiu, essent soci fundador
3.1.2. -Haver desenvolupat els càrrecs indicats a l’apartat 3.1.1durant quatre anys seguits o alterns, no
essent soci fundador.

3.1.3. -Per acord unànime del Comitè Directiu en Reunió Extraordinària i ratificat en Assemblea
General de Socis.
3.1.4. -Les condicions indicades en els apartats 3.1.1 i 3.1.2. es fan extensives a totes les
Demarcacions.
3.2. -La pertinença al Comitè Directiu inhabilita el titulat per formar part del Comitè d'Honor.
3.3. -La integració al Comitè d'Honor tindrà caràcter voluntari honorari i sense cap retribució.
3.4. -Els socis que compleixin les condicions establertes, sol·licitaran el seu ingrés al Comitè d'Honor,
la qual cosa els serà ratificada o no a la primera Assemblea Ordinària a celebrar
4. -FUNCIONAMENT
4.1. -Aquells que pertanyen al Comitè d'Honor venen obligats a intervenir en totes les actuacions que
sigui reclamada la seva col·laboració.
4.2. -Els components del Comitè d'Honor designaran entre ells, una comissió representativa,
constituïda per un mínim de tres persones, una de les quals actuarà com a portaveu del Comitè.
4.3. -Aquesta Comissió representativa informarà prèviament els altres membres del Comitè d'Honor,
de totes les accions en les quals calgui intervenir i també els informarà dels resultats obtinguts.
4.4. -La reelecció i renovació del portaveu de la Comissió representativa, es realitzarà a criteri del ple
del Comitè.
4.5. -Quan el portaveu designat deixi d’actuar com a tal per qualsevulla circumstància, el ple del
Comitè d'Honor en designarà un altre membre, perquè el substitueixi.
4.6. -El mateix Comitè d'Honor desenvoluparà les seves normes complementaries de funcionament
d’acord amb l’articulat d’aquest Reglament i els Estatuts i el Reglament del Règim Intern de
l'Associació.
5. -FINANÇAMENT
5.1. -Les despeses ocasionades per les actuacions de l'esmentat Comitè, aniran a càrrec de la
Tresoreria de l'Associació, la qual assignarà la quantitat que cregui convenient d’acord amb el
pressupost anual.
6. -DISPOSICIONS COMPLEMENTÀRIES
6.1. -Tota modificació de l’articulat d’aquest Reglament de Règim Intern, podrà ser proposada per:
1. -El mateix Comitè d'Honor
2. -El Comitè Directiu
3. -El 10 % dels socis numeraris i ratificada a l'Assemblea Extraordinària.
6.2. -L’articulat d’aquest Reglament haurà d’ésser inclòs al dels Estatuts i Reglament de Règim Intern
de l'Associació, mitjançant la ratificació corresponent de l'Assemblea Extraordinària.
6.3. -Aprovat a l'Assemblea Extraordinària de Socis celebrada el dia 30 de maig de 1978.
6.4.-Aprovat novament, amb un recull de modificacions, a la darrera Assemblea General Extraordinària
del 18 de febrer del 2018.

Vist i Plau Presidenta

Mª del Carme Capdet Huerba
Sa
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Albert Cabanyes

