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0. PREÀMBUL
L'Airsoft és un joc d'estratègia i simulació. És una activitat lúdica i esportiva de
caràcter competitiu o simplement recreatiu. Per a practicar-lo els jugadors fan
servir marcadores que llencen boles fabricades amb materials biodegradables i
compostables basats en el midó provinent de cereals i en la fècula no
alimentaria, a menys de 3 Joules de potència.
La pràctica de l'Airsoft no implica cap vinculació política, religiosa, excloent o
il·lícita.
La Federació Catalana d'Airsoft neix de la unió de diverses associacions
catalanes dedicades a la pràctica i difusió de l'Airsoft, i té com a objectiu la
unificació de criteris normatius i de seguretat.
La Federació Catalana d'Airsoft es regeix pels seus Estatuts, complementats
per aquest Reglament de Règim Intern (RRI).
Aquest RRI ha estat redactat íntegrament per la Federació Catalana d'Airsoft, i
el seu ús està autoritzat només a les associacions membre de la FCA. Aquells
que vulguin fer servir aquest RRI deuran sol·licitar el corresponent permís a la
FCA pels canals de comunicació habilitats per aquesta.
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1. FUNCIONAMENT INTERN
1.1. Requisits i passos a seguir per a ingressar en la Federació.
A continuació es detallen els requisits que deuen complir, així com els passos a
seguir i la documentació que deuran aportar les associacions que vulguin
ingressar com a membres a la Federació Catalana d'Airsoft.
1.1.1. Requisits a complir per part de les associacions sol·licitants
Els Requisits per ingressar a la Federació Catalana d'Airsoft són d'obligat
compliment per a totes les associacions membre, per tant, l'incompliment
d'algun dels requisits suposarà la no acceptació de la sol·licitud d'ingrés en el
cas de les associacions sol·licitants, o la pèrdua de la condició de membre de la
Federació en el cas de les associacions membre.
Els requisits a complir per poder ingressar com a Associació Membre a la
Federació Catalana d'Airsoft son:
- És obligatori que als Estatuts de l'associació sol·licitant quedi reflectit que és
una associació dedicada a la pràctica o difusió de l'Airsoft.
- És obligatori que els membres de l'associació que siguin comunicats a la
Federació per assolir la condició de Jugadors d'Airsoft Federats, es
corresponguin a la totalitat dels membres censats de l'associació sol·licitant.
També serà necessari que tots els membres comunicats siguin majors d'edat.
Per tant, el cens de l'associació sol·licitant deurà ésser actualitzat per tal de
complir aquest requisit.
- És obligatòria la presentació de tota la documentació indicada en el punt
1.1.3. d'aquest Reglament de Règim Intern.
1.1.2. Passos a seguir per sol·licitar l'ingrés
Els passos a seguir per part de les associacions que vulguin ingressar a la
Federació Catalana d'Airsoft son:
1-L'Associació deurà convocar assemblea en la que els seus membres decidiran
sol·licitar l'ingrés de l'associació com a membre de la Federació Catalana
d'Airsoft. En aquesta mateixa assemblea designaran als dos representants de
l'associació davant la Federació, en cas de què aquesta sigui admesa.
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2-Tindran que presentar la sol·licitud davant del Secretari de la Federació, i
aquesta serà resolta en la primera reunió de la Junta Directiva.
3-Una vegada acceptada la sol·licitud, no s'assolirà la condició de membre de
ple dret de la Federació Catalana d'Airsoft fins que l'Associació sol·licitant
presenti la documentació indicada al punt 1.1.3 d'aquest Reglament de Règim
Intern i aboni en un ingrés únic al compte de la Federació la quantitat resultant
de la suma de la quota d'alta a la Federació i de les quotes federatives de
cadascun dels seus membres. Per dur a terme el pagament, l'associació
sol·licitant té un termini màxim de 15 dies naturals des del moment de la
comunicació de la resolució de la sol·licitud d'alta, per part de la Junta
Directiva de la Federació.
1.1.3. Documentació a aportar
Aquesta documentació només s'aportarà en el cas de què la sol·licitud d'ingrés
a la Federació Catalana d'Airsoft hagi estat resolta positivament per la Junta
Directiva de la Federació.
La documentació a aportar és la següent:
Model de sol·licitud d'ingrés a la Federació Catalana d'Airsoft (annex 4.2.1)
Model de certificat de designació de representants (annex 4.3.1)
Copia dels Estatuts de l'Associació segellats pel Departament de Justícia.
Model de certificat de comunicació de les dades d'una associació (annex 4.3.3)
Model de certificat de comunicació del cens d'una associació (annex 4.3.2)
Fotocopia del D.N.I. de tots els socis que apareguin al cens.
Model de compromís individual de compliment del RRI (annex 4.5.2) signat per
tots els socis que apareguin al cens de l'associació. (Un model per a cadascun
dels socis).
Suport informàtic que contingui una fotografia de carnet de tots els socis que
apareguin al cens de l'associació.
Justificant d'ingrés o transferència al compte de la Federació de la quantitat
resultant de la suma de la quota d'alta a la Federació i de les quotes
federatives de cadascun dels membres de l'associació sol·licitant.
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1.2. Representativitat en l'Assemblea General.
Una vegada aprovada la sol·licitud d'adhesió, l'Associació està obligada a
designar dos representants que siguin la seva veu en el Fòrum de
Representants i en les Assemblees, podent ser substituïts per altres membres
de l'Associació quan aquests no puguin ocupar les seves funcions com a
representants o quan els sigui impossible acudir a les Assemblees. Tant els
representants designats en primer terme com els possibles suplents d'aquests,
han d'estar autoritzats per la Junta Directiva l'Associació representada.
La designació de representants es farà mitjançant el Model de certificat de
designació de representants (annex 4.3.3) que deurà estar degudament signat
per la Junta Directiva de l'Associació a la que pertanyin els representants i que
es deurà lliurar al Secretari de la Junta Directiva de la Federació.
Ambdós representants tindran dret a veu tant en el Fòrum de Representants
com en les Assemblees, però només podran emetre un vot conjunt (és a dir,
cada Associació equival a un vot a pesar de tenir dos portaveus).
Els representants o portaveus de les Associacions membres han de complir els
següents requisits:



Ser majors d'edat
Estar autoritzats per la Junta Directiva de l'Associació a la qual representen
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1.3. Presentació de Propostes.
Els representants de les Associacions membre de la Federació poden presentar
propostes a través del Fòrum de Representants de la mateixa.
1.3.1. Presentació de propostes que no impliquin una modificació del
RRI i que no tinguin que ser incloses en l'ordre del dia d'una
Assemblea.
Si les propostes presentades no impliquen una modificació del Reglament de
Règim Intern i no hi ha una Assemblea prevista, es podran votar directament a
través del Fòrum de Representants. Per a poder realitzar la votació, el
representant de l’associació que presenti la proposta haurà d'obrir un post en
el Fòrum de Representants amb el títol de la proposta que presenta precedit
del text “PROPOSTA:”, en el cos del missatge realitzarà una exposició de la
proposta.
Per exemple:
Si el representant de l'Associació X vol presentar una proposta per a, com a
exemple, realitzar un reportatge amb un mitjà de comunicació local, actuarà
de la forma següent:
Obrirà un post amb el títol:
PROPOSTA: Reportatge en mitjà de comunicació local
I en el cos del missatge explicarà la proposta, per exemple:
En l'Associació X hem rebut un email del mitjà de comunicació local, i en el
qual ens ofereixen la possibilitat de realitzar un reportatge sobre la nostra
activitat. Des de l'Associació X vam considerar que pot ser beneficiós per a
donar a conèixer l’Airsoft en la zona i per a la imatge de les associacions
acollides a la Federació Catalana, és per això que obrim aquest post per a
votar sobre el tema abans de donar una resposta.
Una vegada obert el post, cada representant de grup podrà emetre la seva
valoració argumentada de la proposta. Passada una setmana de la presentació
de la proposta, es procedirà a votar-la, amb el termini d'una segona setmana
per a concloure el recompte de vots.
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Per exemple:
En el cas anterior, si la proposta va ser presentada el dia 1 del mes Z, es
tancarà el període de valoracions, contrapropostes i argumentacions el dia 7, i
a partir d'aquest moment i fins al dia 14 cada Associació emetrà un vot a favor
o en contra de la proposta que consideri més adient, que pot haver estat
modificada amb les aportacions dels Representants.
Durant la setmana de proposta no s'acceptaran vots, i durant la setmana de
votacions no s'acceptaran modificacions a les propostes presentades.
La Junta Directiva serà l'encarregada de comptabilitzar els vots. En cas
d'empat, el President decidirà amb el seu vot de qualitat.
1.3.2. Presentació de propostes que no impliquin una modificació del
RRI i que es pretenen incloure en l'ordre del dia d'una Assemblea.
Si hi ha una Assemblea prevista, les propostes que no requereixin una
modificació del Reglament de Règim Intern podran ser incloses en l'ordre del
dia sempre que no es manifestin en contra d'aquesta inclusió un mínim d'un
terç més 1 del total de les Associacions membre. El sistema a seguir per a
incloure una proposta que no suposi una modificació del RRI en l'ordre del dia
d'una reunió és idèntic a l'explicat en el punt 1.3.1 d'aquest Reglament, amb
l'excepció que una vegada obert el post només es pronunciaran les
Associacions que estiguin en contra de la inclusió de la proposta en l'ordre del
dia. Si finalitzat el termini de presentació de punts per a l'ordre del dia no
s'han pronunciat en contra un nombre suficient d'Associacions, la proposta serà
inclosa com punt en l'ordre del dia de l'Assemblea.
1.3.3. Presentació de propostes que impliquin una modificació del RRI.
Si la proposta presentada implica una modificació del Reglament de Règim
Intern, es votarà obligatòriament en una Assemblea. Haurà d'incloure's en
l'ordre del dia de la primera Assemblea que es dugui a terme a partir de la
data que es presenti la proposta, per tant haurà de complir l'indicat en el punt
1.3.2 d'aquest Reglament referent a la inclusió de punts en l'ordre del dia de
les Assemblees. Per a aprovar una proposta que impliqui una modificació del
RRI, aquesta haurà de ser aprovada per dos terços de les Associacions
presents en l'Assemblea que se celebri la votació.
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1.4. Sistema de Votacions.
Les propostes presentades pels representants es votaran, depenent de la seva
complexitat, en les Assemblees o a través del Fòrum de Representants pel
sistema de majoria simple, sempre que en la votació no es decideixi una
modificació del RRI vigent, en aquest cas s'actuarà tal com s'indica en el punt
1.3.3. del present Reglament.
Tant si la votació es realitza a través del Fòrum de Representants, com si es
realitza en una Assemblea, es complirà el reflectit en l'apartat 1.2. d'aquest
Reglament.
En les votacions realitzades a través del Fòrum de Representants podran votar
tots les Associacions membre amb representants registrats en el fòrum, tenint
en compte que cada Associació té dos representants però un sol vot. Si una
Associació no exerceix el seu dret a vot es comptabilitzarà com abstenció.
En les Assemblees només tindran dret a vot les Associacions que siguin
pressents a l'Assemblea, no es permet delegar vots en altres Associacions. En
cas que algun dels Representants registrats en el Fòrum de Representants no
pugui acudir a la reunió, es permetrà que sigui substituït per altre soci
designat per la Junta Directiva de la seva Associació.
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2. RÈGIM DISCIPLINARI
2.1. Potestat disciplinària.
Les Associacions membre podran ser sancionades per la Junta Directiva de la
Federació en virtut d'incompliments del Reglament de Règim Intern, d'acord
amb la graduació de les faltes i sancions que s'estableixen en aquest Règim
Disciplinari, i en estricta aplicació del procediment establert.
2.2. Graduació
2.2.1. Seran faltes lleus:
2.2.1.1. La incorrecció o falta d'atenció amb altres jugadors, organitzadors,
amb membres de la Junta Directiva, o amb persones alienes l’Airsoft durant la
celebració d'una activitat relacionada amb el Airsoft.
2.2.1.2. La negligència en la utilització de material o instal·lacions cedides per
la Federació, ja siguin aquestes de la seva propietat o no, que no derivi en un
perjudici econòmic per a la Federació.
2.2.1.3. Incompliment de les regles relatives a l'ús durant el joc de les
marcadores destinades a la pràctica de l’Airsoft, especialment en el relatiu a
potències i distàncies de seguretat.
2.2.1.4. Incompliment de les regles relatives al transport de les marcadores
destinades a la pràctica de l’Airsoft.
2.2.1.5. Ús de la indumentària de joc fora de les zones destinades a la pràctica
de l’Airsoft.
2.2.1.6. Portar, durant la pràctica de l’Airsoft, insígnies o distintius de rangs
propis de la Forces Armades o dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat,
sempre que el jugador que els porti no tingui autorització de les autoritats per
a dur-les.
2.2.1.7. Portar qualsevol tipus d'arma blanca, excepte multieines portades de
forma segura, durant la celebració d'una activitat relacionada amb l’Airsoft.
2.2.1.8. Portar material pirotècnic, encara que aquest no s'utilitzi, durant la
celebració d'una activitat relacionada amb l’Airsoft, tret que es conti amb els
permisos municipals reglamentaris segons la legislació vigent.
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2.2.1.9. No recollir les deixalles generades durant la celebració d'activitats
relacionades amb l’Airsoft.
2.2.1.10. La no utilització
relacionades amb l’Airsoft.

de

boles

biodegradables

en

les

activitats

2.2.1.11. La utilització del nom, els símbols, o els canals de comunicació de la
Federació sense el consentiment d'aquesta, si de l'acció no es deriva ànim de
lucre.
2.2.1.12. Dur temes discutits i decidits en assemblea o en els canals de
comunicació propis i privats dels representants de les Associacions membre, a
fòrums públics si d'aquesta actuació es deriva un perjudici per a la imatge de
la Federació.
2.2.1.13. El retard en el pagament de les quotes o deutes a la Federació en un
termini inferior a dos mesos sempre que la quantia no superi els 200€.
2.2.1.14. L'incompliment per part d'un membre d'una associació del
compromís individual de compliment del RRI de la Federació. Si existís
reincidència en els fets, la falta esdevindria greu.
2.2.1.15. La permissivitat amb conductes que incompleixin el RRI o els
Estatuts de la Federació Catalana d'Airsoft, així com les directrius impartides
per aquesta última, quan es col·labora amb l'organització d'una activitat
d'Airsoft, ja siguin els infractors membres o no de la FCA.
2.2.2. Seran faltes greus:
2.2.2.1. La greu desconsideració cap a altres jugadors, organitzadors,
membres de la Junta Directiva, o persones alienes l’Airsoft durant la celebració
d'una activitat relacionada amb l’Airsoft.
2.2.2.2. Les agressions físiques a altres jugadors, organitzadors, membres de
la Junta Directiva, o persones alienes l’Airsoft durant la celebració d'una
activitat relacionada amb l’Airsoft, si d'elles es deriven danys lleus.
2.2.2.3. L'incompliment de les instruccions impartides per la Federació o per
autoritats competents en l'exercici de les seves funcions, si aquestes estan
relacionades amb la pràctica de l’Airsoft.
2.2.2.4. La negligència en la utilització de material o instal·lacions cedides per
la Federació, ja siguin aquestes de la seva propietat o no, que derivi en un
perjudici econòmic lleu (fins a 200€) per a la Federació.
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2.2.2.5. La falsa declaració demostrable en processos d'incoació d'expedients
disciplinaris. Si de la declaració derivés un perjudici per a un tercer, la falta
seria considerada molt greu.
2.2.2.6. Portar, durant la pràctica d'activitats relacionades amb l’Airsoft,
símbols o insígnies d'índole política o ideològica. Si els símbols o insígnies
estiguessin prohibits per Llei o denotessin actituds que poguessin ser
considerades xenòfobes o excloents o que fessin apologia de la violència o el
terrorisme, la falta es consideraria molt greu.
2.2.2.7. Exhibició, fora de les zones destinades a la pràctica de l’Airsoft, de
marcadores destinades a la pràctica de l’Airsoft. Si d'aquestes actuacions
derivés una denúncia davant les autoritats, la falta es consideraria molt greu.
2.2.2.8. La pràctica de l’Airsoft fora de les zones destinades per a aquesta
activitat, ja sigui en terrenys de caràcter públic sense l'autorització expressa
de les autoritats, o en propietats privades sense autorització del propietari o
arrendatari.
2.2.2.9. Participar amb coneixement en activitats relacionades amb l’Airsoft en
les quals participin menors de 18 anys.
2.2.2.10. Omissió d'auxili, durant la pràctica de l’Airsoft, a persones que, per
haver sofert danys, ho sol·licitin.
2.2.2.11. La utilització del nom, els símbols, o els canals de comunicació de la
Federació sense el consentiment d'aquesta, si de l'acció es deriva ànim de
lucre.
2.2.2.12. El retard en el pagament de les quotes o deutes a la Federació si
aquest supera els dos mesos i és menor de quatre, o si la quantia supera els
200€ però és igual o inferior a 400€.
2.2.2.13. L'incompliment reiteratiu per part d'un membre d'una associació del
compromís individual de compliment del RRI de la Federació.
2.2.2.14. La comissió de tres o més faltes lleus en el termini de dos mesos.
2.2.2.15. La permissivitat amb conductes que incompleixin el RRI o els
Estatuts de la Federació Catalana d'Airsoft, així com les directrius impartides
per aquesta última, quan s'exerceix d'organitzador; ja siguin els infractors
membres o no de la FCA. Si d'aquesta permissivitat derives un prejudici greu
per terceres persones, o derives la comissió de fets que puguin ser constitutius
de delicte, la falta serà considerada molt greu.
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2.2.3. Seran faltes molt greus:
2.2.3.1. Les agressions físiques a altres jugadors, organitzadors, membres de
la Junta Directiva, o persones alienes a l’Airsoft durant la celebració d'una
activitat relacionada amb l’Airsoft, si d'elles es deriven danys greus.
2.2.3.2. L'apropiació indeguda de material propi o custodiat per la Federació.
2.2.3.3. La falsedat documental per part de qualsevol dels membres de la
Junta Directiva.
2.2.3.4. Facilitar a la Federació dades falses sobre els socis de les Associacions.
2.2.3.5. La negligència en la utilització de material o instal·lacions cedides per
la Federació, ja siguin aquestes de la seva propietat o no, que derivi en un
perjudici econòmic greu (mes de 200€) per a la Federació.
2.2.3.6. Manifesta desobediència, amb greus conseqüències, a les ordres i
instruccions emanades per les persones a qui fora deguda obediència.
2.2.3.7. Falses declaracions
conseqüències per a un altre.

en

processos

disciplinaris,

amb

greus

2.2.3.8. Falsificació de dades o de qualsevol document directament relacionat
amb la pràctica de l’Airsoft.
2.2.3.9. Portar, durant la pràctica d'activitats relacionades amb el Airsoft,
símbols o insígnies d'índole política o ideològica que estiguin prohibits per Llei
o denotessin actituds que poguessin ser considerades xenòfobes o excloents o
que fessin apologia de la violència o el terrorisme.
2.2.3.10. Exhibició, fora de les zones destinades a la pràctica de l’Airsoft, de
marcadores destinades a la pràctica de l’Airsoft que d'aquestes actuacions
derivi una denúncia davant les autoritats.
2.2.3.11. Permetre la participació en activitats relacionades amb l’Airsoft de
socis menors de 18 anys.
2.2.3.12. La utilització de material pirotècnic o inflamable durant el transcurs
d'activitats relacionades amb el Airsoft, tret que es conti amb els permisos
municipals reglamentaris segons la legislació vigent.
2.2.3.13. Subornar, donar o prometre recompensar o fer ús de qualsevol altre
mitjà, amb l'objectiu de falsejar resultats competitius o obtenir, per a si mateix
o per a un altre, qualsevol avantatge il·lícit.
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2.2.3.14. El retard en el pagament de les quotes o deutes a la Federació si
aquest supera els quatre mesos, o si la quantia supera els 400€.
2.2.3.15. La declaració falsa de sinistres per tal de fer ús fraudulent de
l'assegurança federativa.
2.2.3.16. La comissió de dues o més faltes greus en el termini de sis mesos.
2.2.3.17. La permissivitat amb conductes que incompleixin el RRI o els
Estatuts de la Federació Catalana d'Airsoft, així com les directrius impartides
per aquesta última, quan s'exerceix d'organitzador; ja siguin els infractors
membres o no de la FCA, si d'aquesta permissivitat deriva un prejudici greu
per terceres persones, o deriva la comissió de fets que puguin ser constitutius
de delicte.
2.2.4. Agreujants i Atenuants.
2.2.4.1. Seran
agreujants:

considerades,

entre

unes

altres,

circumstàncies

La premeditació demostrable.
La comissió de la falta fora del territori d'influència de la Federació, o en
esdeveniments organitzats per associacions, grups o empreses aliens a
aquesta.
La comissió de la falta per part de dues o més associacions membre que
s'hagin posat d'acord, i que això pogués demostrar-se, en la comissió de la
mateixa; o que la cometin en el mateix lloc (tant físic com fòrum d'Internet) i
al mateix temps o amb poc diferència d'aquest, encara que no pogués
demostrar-se l'acord entre elles.
La comissió d'una falta durant el compliment d'una sanció.
Les faltes conseqüència de la negligència per part de l'Associació membre.
2.2.4.2. Seran
atenuants:

considerades,

entre

unes

altres,

circumstàncies

El bon comportament anterior.
La confessió espontània de la falta comesa.
La provocació feta per l'ofès o per tercer.
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2.2.4.3. Recompte d’Agreujants i Atenuants.
En el cas que conflueixin almenys dos agreujants, la falta es considerarà de
grau superior a l'hora de decidir la sanció imposada a l'Associació infractora.
Per a aquest recompte, cada atenuant compensa a un agreujant (per exemple,
una falta lleu amb tres agreujants, es considerarà greu, però en el cas d'haver
dos atenuants, seguirà sent lleu).
2.3. Sancions
2.3.1. Per faltes lleus:
2.3.1.1. Amonestació per escrit
2.3.1.2. Prohibició de participació en esdeveniments o partides organitzats per
Associacions membres de la Federació per un termini de quinze a trenta dies.
2.3.2. Per faltes greus:
2.3.2.1. Prohibició de participació en esdeveniments o partides organitzats per
Associacions membres de la Federació per un termini de trenta dies a dos
mesos.
2.3.2.2. Perduda de la condició de membre de la Federació per un termini d'un
a dos mesos, sense tenir dret a devolucions en relació a les quotes abonades a
la Federació.
2.3.3. Per faltes molt greus:
2.3.3.1. Prohibició de participació en esdeveniments o partides organitzats per
associacions membres de la Federació per un termini de dos a sis mesos.
2.3.3.2. Pèrdua de la condició de membre de la Federació per un termini de
dos a dotze mesos, sense tenir dret a devolucions en relació a les quotes
abonades a la Federació.
2.3.3.3. Expulsió a perpetuïtat de l'Associació membre i prohibició que els seus
membres formin part d'altres Associacions membres per un termini dos anys,
sense tenir dret a devolucions en relació a les quotes abonades a la Federació.
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2.4. Procediment.
2.4.1. En els casos de faltes qualificades com lleus, no serà necessària la
instrucció d'un expedient.
2.4.2. No es podran imposar sancions per faltes greus o molt greus sense la
incoació d'un expedient en el qual es donarà audiència a un representant de
l'Associació expedientada, fent-li saber el dret que li assisteix a ser escoltat en
l'expedient.
L'Associació expedientada disposarà d'un termini de quinze dies naturals
contats des de la notificació del plec de càrrecs, per a presentar les
al·legacions que estimi oportunes en defensa dels seus drets.
2.4.3. De tota sanció es farà arribar per escrit a l'Associació expedientada, qui
haurà de justificar recepció de la comunicació. En la mateixa s'indicaran amb
claredat els actes constitutius de la falta, la data i lloc de comissió, ja sigui un
lloc físic o un fòrum d'Internet, la graduació de la falta i la sanció adoptada per
la Federació. Les resolucions disciplinàries per faltes greus o molt greus han de
comunicar-se en el Fòrum de Representants d'Associacions membre de la
Federació.
2.4.4. En aquells expedients disciplinaris la proposta dels quals sigui l'expulsió
de l'Associació membre, se celebrarà Assemblea General en la qual s'escoltarà
als representants assistents, prèviament a la resolució.
2.4.5. La Federació deixarà constància escrita en l'expedient de les
Associacions membre en els casos que aquestes siguin sancionades. La
Secretaria de la Federació esborrarà les anotacions sobre sancions
transcorreguts sis mesos, dos o quatre anys, respectivament, del compliment
de l'última sanció per falta lleu, greu o molt greu.
2.5. Prescripció.
2.5.1. Les faltes lleus prescriuran als quinze dies, les greus als trenta dies i les
molt greus als seixanta dies a partir de la data que la Federació tingui
coneixement de la seva comissió i, en qualsevol dels casos, als sis mesos
d'haver-se comès la falta.
2.5.2. Els terminis anteriors quedaran interromputs per qualsevol acte propi de
l'expedient disciplinari, sempre que la durada d'aquest, en el seu conjunt, no
superi el termini de quatre mesos, a partir de la incoació del plec de càrrecs,
sense intervenir culpa de l'associació expedientada.
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2.6. Garanties.
Tota Associació membre podrà fer constar per escrit, per si mateixa o a través
dels seus representants legals, dels actes que suposin infraccions al Reglament
de Règim Intern comesos per altres Associacions membres, així com dels actes
de tercers, relacionats o no amb la Federació, que suposin una violació dels
seus drets o una falta de respecte cap als seus membres o cap a la imatge de
l'Associació. La Federació obrirà l'oportuna informació i adoptarà les mesures
disciplinàries pertinents en cas que el denunciat sigui membre de la Federació,
o prendrà les mesures legals oportunes en cas que el denunciat no pertanyi a
la mateixa. De les mesures que en cada cas procedeixin, la Federació
informarà a l'associació membre denunciant en un termini màxim de seixanta
dies.
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3. ÚS DE L'ASSEGURANÇA FEDERATIVA
3.1. Documentació necessària per a fer ús de l'Assegurança
Per fer ús de l'assegurança federativa és obligatori la presentació de la següent
documentació:
Document Nacional d'Identitat o equivalent
Carnet Federatiu, on s'indica el número de pòlissa
A més d'aquesta documentació, per poder fer ús de l'assegurança, tant de
Responsabilitat Civil com d'Accidents, cal estar al corrent de pagament de les
quotes federatives i no tenir en suspens la condició de Jugador Federat.
3.2. Actuació davant d'un sinistre
En cas de sinistre és obligatori la comunicació, el més aviat possible, a la
Federació Catalana d'Airsoft de les circumstancies del sinistre per tal de què
aquesta ho comuniqui a la companyia asseguradora.
A la comunicació cal que s'indiquin les següents dades:
Lloc del sinistre.
Data del sinistre.
Activitat que s'estava duent a terme quan s'ha produït el sinistre.
Persones implicades al sinistre que siguin jugadors federats (Nom, DNI i
telèfon de contacte de tots).
Terceres persones implicades al sinistre (Nom, DNI i telèfon de contacte de
tots).
Explicació detallada del sinistre.
En cas de què hagin resultat ferides persones cal adjuntar informe d'atenció
mèdica del servei d'urgències on hagin estat ateses.
En cas de què al sinistre s'hagin produït danys materials, cal indicar quins són
els danys i, en cas de què el propietari dels béns malmesos els tingui
assegurats, la companyia i número de pòlissa.
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En cas de què el sinistre sigui un accident de trànsit, cal adjuntar la declaració
amistosa d'accident i, en cas de què hagi estat cursat, el número d'atestat de
l'autoritat.
En cas de què al sinistre hagi intervingut l'autoritat i hagin redactat un
informe, s'adjuntarà una copia si és possible.
¿Com actuar en cas de què ens calgui assistència sanitària?
Podem sol·licitar assistència sanitària a qualsevol centre concertat per
l'assegurança federativa o en qualsevol centre del Servei Català de la Salut o la
Seguretat Social.
En ambdós casos les despeses generades per l'assistència es facturaran
directament a la companyia asseguradora. En el cas de què ens cobressin
alguna quantitat per l'assistència, tindrem que demanar factura i fer-la arribar
a la Federació, perquè aquesta reclami l'import a l'asseguradora.
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