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Reglament de Funcionament del Local de Falcons de Vilafranca 
 

 

El Present Reglament té com a objectiu regular el comportament dels/les associats/des, tant en els seus 
drets com en les seves obligacions, dins del local. Així mateix regular el propi local i la possible cessió a 
persones, entitats i empreses. 
 

CAPITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 

Article 1: Modificació del present reglament. 

És competència de l’Assemblea General dels Falcons de Vilafranca, l’aprovació, modificació i cancel·lació 
del present reglament que regula el funcionament del Local dels Falcons de Vilafranca. 
 

Article 2: Prioritat de reserva dels Falcons de Vilafranca. 

Els Falcons de Vilafranca es reserven la prioritat de reserva del local per a us de l’entitat i per a activitats 
pròpies de l’entitat. 
 

Article 3: Àrees excloses de fum. 

Només es permet fumar a la zona de pati i entrada principal. A la resta d’espais del Local dels Falcons de 
Vilafranca, queda prohibit. 
 

CAPITOL II. DOMICILI I FINS 
 

Article 4: Domicili de local de Falcons de Vilafranca. 

El domicili del local de l’associació Colla Falcons de Vilafranca, s’estableix a Vilafranca del Penedès 
(Barcelona), al carrer Doctor Pasteur, núm. 7-9. El domicili social assenyala l’àmbit d’activitat principal de 
l’entitat.  
 

Article 5: Finalitat del local dels Falcons de Vilafranca. 

Les finalitats del Local dels Falcons de Vilafranca són: 

1.- Activitat d’assaig de la pròpia entitat dels Falcons de Vilafranca. 

2.- Acollir actes socials de la pròpia entitat i altres, bé sigui de caràcter lúdic, gastronòmic, etc. 
 

Article 6: Qui pot utilitzar el Local. 

1.- La Colla Falcons de Vilafranca 

2.- Socis actius 

3.- Socis col·laboradors 

4.- Entitats 

5.- Ajuntament de Vilafranca 

6.- Altres 
 

Article 7: Com se’n podrà fer ús. 

1.- Cal sol·licitar la cessió i reserva dels espais mitjançant un formulari que estarà a disponible, a la  
web de l’entitat, a secretaria o al propi local. 

2.- La utilització de l’espai gastronòmic (Veure annex d’Espai Gastronòmic) 
 

CAPITOL III. ÒRGANS DE GOVERN I GESTIÓ DEL LOCAL 
 

Article 8: Òrgans de Govern. 

1.- L'Assemblea General és l'òrgan sobirà de l'associació; així mateix és l’òrgan sobirà de local dels 
Falcons.  

2.- És potestat de l’assemblea general aprovar, modificar o suprimir el reglament del funcionament del 
local dels Falcons. 
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3.- La Junta Directiva coordina i delega les competències en les comissions. En la Comissió Gestora 
del Local de Falcons, delega les competències de gestió del funcionament del Local, regulat per la 
vigent normativa, aprovat en Assemblea General i sota la coordinació de la Junta Directiva. 

 

Article 9: Descripció de la Comissió Gestora del Local. 

1.- La Comissió Gestora del Local es compon per: dos membres de la Junta Directiva dels Falcons, 
entre els quals un és necessàriament el responsable de local de la Junta dels Falcons; dos Socis 
Actius dels Falcons que no siguin membres de la Junta Directiva actual; i dos Socis Col·laboradors 
(com a mínim un dels dos ha de ser abonat Gastronòmic). 

2.- Els membres de la Comissió Gestora del Local de Falcons exerceixen el càrrec gratuïtament. 
 

Article 10: Elecció de la Comissió Gestora del Local. 

1.- L’elecció dels dos Socis Actius, que no siguin membres de la Junta Directiva actual, es fa per 
votació a l’Assemblea General. 

2.- L’elecció dels dos Socis Col·laboradors es fa per votació a la reunió de Socis Col·laboradors, i 
caldrà que compleixin els següents requisits: 

a. Ser escollits per un mínim del 30% dels vots cadascun. 

b. Tenir una antiguitat mínima de 2 anys com a Soci Col·laborador. 

c. En el cas de no disposar de representants dels Socis Col·laboradors o abonats 
Gastronòmics, l’Assemblea General prendrà la decisió que sigui més beneficiosa per totes 
les parts. 

 

Article 11: Durabilitat de la Comissió Gestora del Local. 

1.- Els membres de la Comissió Gestora del Local dels Falcons exerceixen el càrrec durant un període 
de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits. 

2.- La renovació dels representants serà el 50%, anualment, entenent que cada persona estarà a la 
comissió dos anys, i que en cap moment el col·lectiu representat (Soci Actiu no membre de la Junta 
Directiva, i Soci Col·laborador), renova la totalitat dels representats, exceptuant la Junta Directiva 
que renova en totalitat, en els terminis que estableixen els Estatuts de la Colla Falcons de 
Vilafranca. 

3.- El cessament dels components de la Comissió del Local dels Falcons, abans d'extingir-se el termini 
reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per: 

a) Mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques. 

b) Incapacitat o inhabilitació. 

c) Renúncia notificada a la Junta Directiva. 

d) Separació acordada per l’Assemblea General. 

e) Qualsevol altre cas que estableixin la llei o els estatuts. 

f) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el quan se n’exposin els motius. 

g) Baixa com a associat/da de l’associació. 

h) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec. Que a proposta de la Junta Directiva, a 
l’Assemblea General, aquesta ratificarà la proposta de la Junta Directiva. 

4.- Les vacants que es produeixin en la Comissió Gestora del Local dels Falcons s'han de cobrir en la 
primera reunió de l'Assemblea General que s’esdevingui. Mentrestant, un associat/da pot ocupar 
provisionalment el càrrec vacant, a proposta de la Junta Directiva. 

 

Article 12: Facultats de la Comissió Gestora del Local. 

La Comissió Gestora del Local dels Falcons de Vilafranca té les facultats següents: 

1.- Complir les decisions preses per l'Assemblea General, d'acord amb les normes, instruccions i 
directrius que aquesta Assemblea General estableixi. 

2.- Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst en el Reglament de Funcionament del 
Local i donar-ne compte a la Junta Directiva. 

3.- Gestionar i coordinar totes les activitats que es desenvolupen al local. 

4.- Gestionar-ne el manteniment i reparacions. 

5.- Vetllar pel bon us de les instal·lacions. 
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6.- Vetllar pel bon estat tant de les instal·lacions com del material del local. 

7.- Desestimar o acceptar les queixes. 

8.- Donar resposta a les queixes dels associats/des. 
 

Article 13: Reunions de la Comissió Gestora del Local. 

1.- Es faran quan aquesta comissió ho consideri oportú. 
 

Article 14: Constitució de la Comissió Gestora del Local. 

1.- Quedarà vàlidament constituïda la Comissió Gestora del Local, quan en la seva reunió hi siguin un 
50% de la comissió dels quals com a mínim un ha de ser membre de la Junta Directiva dels 
Falcons. 

 

Article 15: Acords de la Comissió Gestora del Local. 

1.- Els acords de la Comissió Gestora del Local dels Falcons, hauran de ser informats a les reunions de 
la Junta Directiva. 

 

Article 16: Gestió econòmica del Local dels Falcons. 

1.- La Gestió econòmica del Local, bé sigui pagament a proveïdors, pagament de factures, pagament 
de cessió, etc., serà responsabilitat de tresoreria de la Junta Directiva dels Falcons. 

2.- La Comissió Gestora del Local acceptarà l’encàrrec d’administrar el pressupost adjudicat per la 
gestió del local, i la realització d’un informe de tancament anual, que en detalli l’administració. 

3.- La comissió Gestora del Local ha de proposar a la Junta Directiva el pressupost anual necessari per 
la gestió de l’equipament. 

 

CAPITOL IV. DESCRIPCIÓ DELS ESPAIS DEL LOCAL DELS FALCONS  
 

El Local dels Falcons, es divideix en els següents espais: 
 

Article 17: Espais disponibles per cessió del Local. 

1.- Zona Entrada: Amb una superfície de 39,48 m2 de planta, amb accés directe a traves de la porta 
principal, al carrer Dr. Pasteur nº 7-9. 

2.- Nau Principal 

a. Espai d’assaig: Amb una superfície útil de 141’28 m2 de planta, amb accés directe a través 
de la porta principal, al carrer Dr. Pasteur nº 7-9, i amb accés directe pel carrer Sarriera, 
mitjançant una porta de fusta batent de grans dimensions. 

b. Espai Gastronòmic 

1.- Menjador: Amb una superfície útil de 67’12 m2  amb accés directe a través de la 
porta principal, al carrer Dr. Pasteur nº 7-9. Es l’accés a la Cuina. 

2.- Cuina: Amb una superfície útil de 18’61m2  amb accés directe des del menjador, i 
de la zona d’entrada principal. 

c. Serveis per a homes i dones: Amb una superfície útil de 23’79 m2  amb accés directe des de 
l’espai gastronòmic. 

d. Bar: Amb una superfície útil de 14’10 m2  amb accés directe des de l’espai gastronòmic. 
Amb obertura mitjançant finestres a l’Espai gastronòmic, Espai d’assaig i Pati exterior. 

3.- Pati Exterior. 

a. Superfície de 198’08 m2, amb accés directe des del carrer Sarriera, mitjançant una porta 
batent metàl·lica de grans dimensions. Accés també des de la nau principal, mitjançant una 
porta d’obertura d’emergència, que connecta amb l’espai gastronòmic.  

 

Article 18: Espais exclosos de cessió del Local. 

1.- Magatzem gastronòmiques: Amb una superfície útil de 15’79 m2  amb accés directe des del pati. 

2.- Magatzem nau: Amb una superfície útil de 17’36 m2  amb accés directe des del Pati Exterior i de 
l’Espai d’assaig 

3.- Muntacàrregues: Amb una superfície útil de 4’13 m2  amb accés directe des de l’Espai d’Assaig. 

4.- Accés a Caves: Amb una superfície útil de 7’30 m2  amb accés directe des de l’Espai d’Assaig. 
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CAPITOL V. HORARIS 
 

Article 19: Horari general. 

1.- No es fixa horari per obrir o tancar el local dels Falcons de Vilafranca. Sempre i quan es tingui en 
compte el descans veïnal i el compliment de les ordenances municipals. 
 

Article 20: Horaris d’àpats de l’Espai Gastronòmic. (Veure annex d’Espai Gastronòmic) 
 

CAPITOL VI. NORMATIVA D’US DELS ELEMENTS I ESPAIS DEL LOCAL 
 

Article 21: Normes generals d’ús del Local. 

1.- Els drets i deures dels associats/des així com les avantatges que comporten, són personals i 
intransferibles. Qualsevol mal us d’aquests drets i deures serà valorat per la comissió Gestora del 
Local i podrà comportar mesures correctives establertes per la Junta Directiva. 

2.- Cap associat/da podrà deixar la clau a cap persona que no sigui associat/da, exceptuant de ser 
autoritzat per la Junta Directiva o la Comissió Gestora del Local. 

3.- Esta totalment prohibit entrar al Local dels Falcons de Vilafranca amb armes o animals. 

4.- El/la associat/da o persona organitzadora que en sol·liciti l’ús per un acte assumirà tot la 
responsabilitat del comportament correcte dels seus companys en qualsevol dinar, celebració, etc. 
En el cas que el/la associat/da sol·licitant no sigui l’organitzador/a de l’acte, obligatòriament 
continuarà essent el màxim responsable de l’activitat. 

5.- Els suggeriments, avisos, desperfectes i avaries es comunicaran a la Comissió Gestora del Local en 
l'espai de temps més breu possible. 

6.- Tots els/les associats/des tenen (no sols els membres de la Junta Directiva i de la Comissió gestora 
del Local) l'obligació i el dret de fer complir la Normativa del Local dels Falcons de Vilafranca la 
resta de socis/es i no socis/es. 

7.- A l’hora de sortir i sempre que no es quedi ningú dins, serà obligació de l’últim soci/a: 

b. Comprovar que totes les aixetes d’aigua, les claus dels fogons de la cuina, les estufes, i les 
bombones de butà, queden tancats. 

c. Comprovar que queden ben tancades totes les finestres i portes. 

d. Comprovar que queden apagades totes les llums. 

8.- És imprescindible que l’últim/a associat/da signi el registre de sortida. 
 

Article 22: Normes de les parets del Local. 

1.- Si no és per acord de la Junta Directiva, està prohibit col·locar elements a les parets de manera fixa, 
com calendaris, pòsters, imatges, etc. 

2.- Sempre que aquests elements hagin de ser de manera temporal, serà amb el vistiplau de la 
Comissió Gestora del Local. 

 

Article 23: Normes del pati. 

1.- Degut a les molèsties que es poden ocasionar als veïns, la porta del pati romandrà sempre tancada. 
Exceptuant si la finalitat de l’acte, requereix l’obertura d’aquesta, que serà de previ coneixement i 
autorització de la comissió Gestora del Local. 

2.- El pati és lloc autoritzat per poder fumar, sempre utilitzant els cendrers. 

3.- No es poden llençar les burilles al terra. 
 

CAPITOL VII. CESSIÓ D’ESPAIS i ELEMENTS 
 

Article 24: Procediment per sol·licitar reserva i/o cessió d’espais. 

1.- És imprescindible fer arribar a la Comissió Gestora del Local la sol·licitud. 

2.- Aquesta sol·licitud es pot fer efectiva dos mesos abans de la data prevista de l’acte, mai abans. 

3.- La concessió dels diferents espais, serà sempre per rigorós ordre de sol·licitud. 

4.- En el termini més breu possible, la Comissió Gestora del Local, es posarà en contacte amb el 
sol·licitant per donar resposta i les condicions. 
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5.- Qualsevol anul·lació de la sol·licitud s’ha de fer efectiva amb un mínim de 48 hores abans de l’acte a 
desenvolupar. Més enllà d’aquest termini s’haurà d’abonar l’import corresponent. 

6.- La reserva de l’Espai Gastronòmic (Veure annex Espai Gastronòmic). 
 

Article 25: Aportacions econòmiques per la cessió dels diferents espais susceptibles a ser cedits. 

1.- Nau principal (Espai d’Assaig): 300€. 

2.- Pati Exterior: 300€. 

3.- Tot el Local dels Falcons de Vilafranca (Nau Principal i Pati Exterior): 500€. 

4.- Espai Gastronòmic (Veure annex Espai Gastronòmic) 

5.- Material propi: taules i cadires (Veure annex Espai Gastronòmic) 

6.- Fiança: 100€ com a mínim per la reserva de qualsevol espai, la quantia en cada cas serà establerta 
per la Comissió Gestora del Local. 

 

Article 26: Descomptes aplicables a les aportacions econòmiques de la cessió dels diferents espais 
susceptibles a ser cedits. 

1.- S’aplicarà un descompte del 100% a l’ús cultural, social o de promoció propi de la pròpia entitat 
Colla Falcons de Vilafranca, o qui aquesta decideixi. 

2.- S’aplicarà un descompte del 60% als Socis Actius de l’entitat Colla Falcons de Vilafranca. 

3.- S’aplicarà un descompte del 80% als Socis Actius de l’entitat Colla Falcons de Vilafranca menors de 
13 anys per celebrar les seves festes d’aniversari. 

4.- S’aplicarà un descompte del 50% als Socis Col·laboradors de l’entitat Colla Falcons de Vilafranca. 
Sempre i quan tinguin una antiguitat mínima de 2 anys. Es dona la possibilitat de pagar les dos 
quotes amb caràcter retroactiu. 

5.- S’aplicarà un descompte del 40% per a ús cultural, social o de promoció per part d’associacions i 
entitats de Vilafranca sense afany de lucre. 

6.- S’aplicarà un descompte del 30% per a ús cultural, social o de promoció per part d’associacions i 
entitats de fora de Vilafranca sense afany de lucre. Cada entitat o associació només podrà utilitzar el 
Local dels Falcons de Vilafranca una vegada a l’any. En els casos excepcionals, la Comissió 
Gestora del Local es reserva el dret de concedir l’autorització corresponent amb la posterior 
ratificació de la Junta Directiva dels Falcons. 

7.- No s’aplicarà cap descompte per a us cultural, social o de promoció per a activitats o fires 
organitzades per associacions, entitats, empreses o grups empresarials amb finalitat de lucre. 

8.- La utilització per part de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, estarà vinculat a les clàusules del 
Conveni Anual amb aquest ens. 

9.- Totes les peticions, seran valorades, autoritzades o desautoritzades per la Comissió Gestora del 
Local. 

 

Article 27: Inclou l’aportació econòmica per la cessió d’espais. 

1.- Inclouen l’ús de l’espai reservat per un màxim de 24 hores que han d’incloure el muntatge, l’assaig 
general o en cas que fos necessari, l’esdeveniment que es vulgui realitzar i el desmuntatge.  

2.- Per a reserves que siguin superiors a 24 hores, caldrà establir condicions amb la Comissió Gestora 
del Local. 

3.- El que s’inclou amb l’ús de l’Espai Gastronòmic (Veure Annex Espai Gastronòmic) 
 

Article 28: No inclou l’aportació econòmic per la cessió d’espais. 

1.- No inclouen les despeses de seguretat, si fos necessari. 

2.- No inclouen les despeses de consergeria, si fos necessari. 

3.- No inclouen les despeses d’assegurança de responsabilitat civil de l’activitat que es duu a terme, si 
fos necessari. L’organitzador de l’activitat haurà de fer-se càrrec personalment dels tràmits i 
despesa de contractació. 

4.- No inclouen les despeses ocasionades per qualsevol denuncia originada. 

5.- No inclou la fiança, sempre que la Comissió Gestora del Local ho consideri oportú per fer front a 
possibles desperfectes per la seva utilització. El import d’aquesta serà determinat per la Comissió 
Gestora del Local. 
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Article 29: Meritació o pagament de les aportacions econòmiques. 

1.- El pagament de les aportacions econòmiques de cessió i de fiança si s’escau, es realitzarà per 
ingrés directe al número de compte corrent dels Falcons de Vilafranca establert als efectes. En 
qualsevol cas es realitzarà previ a l’acte i mitjançant el format de donació a l’entitat. 

2.- En el cas que s’hagi establert fiança, aquesta serà retornada en un termini de 1 setmana com a 
màxim a partir de la data de l’acte, sempre i quan no s’hagi produït desperfectes. 

 

CAPITOL VIII. NETEJA 
 

Article 30: Neteja del Local. 

1.- Els criteris relatius a la neteja seran competència de la Comissió Gestora del Local i en les seves 
mans es deixarà la realització dels canvis necessaris així com de comunicar-los a la Junta Directiva 
dels Falcons. 

2.- El servei de neteja es realitzarà d’acord al calendari de neteja acordat amb l’empresa. Sempre i 
quan així estigui establert en el calendari de neteja. 

 

CAPITOL IX. PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT EL INCOMPLIMENT DE LES 
NORMES DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL LOCAL DELS FALCONS 
 

Article 31: Protocol d’actuació davant el incompliment de les normes del Reglament de 
Funcionament del Local dels Falcons de Vilafranca. 

1.- Es col·locarà una bústia accessible als/les associats/des per a que presentin queixes cada vegada 
que s’observi un incompliment d’alguna de les normes recollides en aquest reglament. Així mateix 
s’habilitarà una direcció de e-mail per fer arribar les queixes via Internet. 

2.- Les queixes hauran d’anar signades amb el nom i el número d’associat/da que remet la queixa, en 
cap cas no es farà pública la identitat de l’associat/da emissor. S’aconsella acompanyar la queixa 
amb alguna fotografia sempre que sigui possible i una breu descripció del fet ocorregut indicant el 
dia i hora a la que fa referència la queixa. 

3.- La Comissió Gestora del Local tindrà potestat per desestimar o acceptar les queixes i determinar si 
és pertinent notificar la queixa o desestimar-la. 

4.- La Comissió Gestora del Local donarà resposta de la seva decisió sobre la queixa al/la associat/da 
emissor de la queixa. 

5.- Tal i com recull l’Estatut de la Colla Falcons de Vilafranca, la Junta Directiva té la potestat per 
prendre totes les mesures correctives que consideri oportunes i ratificar-les a l’Assemblea General. 

 

El present reglament de Funcionament del Local dels Falcons de Vilafranca ha estat aprovat en l’Assemblea 
General Ordinària celebrada a Vilafranca del Penedès, a 20 d’agost del 2018. 
 

En dona fe Secretaria amb el vist i plau de la Presidència i de l’Assemblea General. 
 

 

 

 

 

 

David Serrano i Santó Carla Giralt i Torner 

Presidència Secretaria 

Colla Falcons de Vilafranca Colla Falcons de Vilafranca 
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