REGLAMENT INTERN CERVEMAKERS
CAPÍTOL I. DE L’ASOCIACIÓ EN GENERAL
Article 1. L’Associació Cervemakers constituïda segons la legislació vigent es regirà pels
Estatuts de l’Associació aprovats amb data 25 de juliol de 2018, pel present Reglament de Règim
Intern i per totes aquelles normes que estableixin la reglamentació que digui d’aplicació segons
la llei.
Article 2. El present Reglament desenvolupa els continguts expressats als Estatuts de
l’associació i en cap cas podrà anar contra la filosofia i articulat dels estatuts.
Article 3. El domicili social s’estableix segons es marqui als estatuts de de l’Associació. La Junta
Directiva, en el seu cas, podrà adoptar els canvis que estimi oportuns respecte del canvi del
domicili de l’associació, mitjançant la corresponent notificació a les autoritats competents i als
socis de l’entitat.
CAPÍTOL II. DE L’INGRES DE SOCIS
Article 4. Seran socis, totes les persones que expressin interès d’inscriure’s a l’associació i a
més a més paguin les quotes d’aquesta.
Les menors d’edat només podran ser socis si tenen més de 14 anys i el consentiment,
documentalment acreditat, de les persones que hagin de suplir la seva capacitat i aquests han
de ser socis de l’entitat.
Article 5. L’interessat a inscriure’s a l’Associació haurà d’emplenar el formulari d’inscripció,
facilitant les seves dades de contacte i presentar els documents que ho acreditin. Un cop
validades les dades i acceptat per l’òrgan de govern gaudirà de la condició de soci. Les dades
que es demanen al formulari d’inscripció son:
• Nom
• Cognoms
• Data de naixement
• Document d’identitat
• Adreça de correu electrònic
• Telèfon de contacte
• Codi postal
Articulo 6. Si l’interessat a ingressar a l’Associació havia estat membre amb anterioritat i va
causar baixa per impagament de la quota de soci haurà de pagar l’import corresponent a les
quotes impagades més la quota de l’any en curs.
Articulo 7. Si l’interessat a ingressar a l’Associació havia estat membre amb anterioritat i va
causar baixa per alguna de les causes disciplinaries contemplades en al present reglament, es
valorarà a la junta el seu ingrés a l’Associació.
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CAPÍTOL III. DELS DRETS I DEURES DELS SOCIS.
Article 8. Els socis tindran els següents drets a l’associació:
• Prendre part a totes les activitats organitzi l’associació sempre i quan hi hagi places lliures.
• Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’associació pugui obtenir.
• Participar a les Assemblees amb veu i vot.
• Ser electors i elegibles pels càrrecs directius.
• Ser informats sobre l’estat de l’Associació en qualsevol moment.
• Ser escoltats i tenir el dret a paraula en qualsevol intervenció
• Accedir a la documentació de l'associació, a través de la Junta Directiva
• Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva en ordre del millor compliment dels
fins de l’associació.
• Participar en les activitats de l'associació i utilitzar els béns i instal·lacions d'ús comú de
l'Associació, amb respecte, a igual dret de la resta dels socis.
Article 9. Els socis tindran les següents obligacions:
• Complir els estatuts, el present reglament i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta
Directiva.
• Abonar les quotes que s’estableixin.
• Acatar i complir els acords vàlidament adoptats per la Junta Directiva i l'Assemblea
General.
• Desenvolupar, si es el cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupen.
Article 10. Els socis estaran subjectes a les normes de règim intern i als estatuts de
l’Associació. L’Associació no serà responsable de les actuacions incíviques i il·legals dels
seus membres.
CAPÍTOL IV. DEL PAGAMENT DE QUOTES
Article 11. El valor de la quota anual es determinarà anualment en Junta Ordinària.
Article 12. A efectes de quota existiran 3 tipus de soci:
• Menor: 14 - 17 anys: quedaran exempts de pagament.
• Adult: 18 - 69 anys: la quota es determinarà per l’assemblea General. A l’assembla
ordinària de cada any s’establirà l’import de la quota per l’any següent.
• Sènior: A partir de 70 anys: quedaran exempts de pagament, sempre i quan hagin estat
socis durant els darrers tres anys i estiguin al corrent de pagament.
Article 13. S’establirà els 31 de Març com a data màxima per fer el pagament de la quota anual.
Article 14. La quota d’aplicació a un soci es la corresponent a la seva edat el dia 1 de Gener.
Article 15. Els nous socis hauran de pagar l’import complet de la quota anual si s’incorporen
abans del l’1 d’octubre i el 50% de la quota anual si ho fan després d’aquesta data.
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CAPÍTOL V. DE LA PÈRDUA DE LA QUALITAT DE SOCI
Article 16. Els socis podran sol·licitar en qualsevol moment la baixa voluntària a l’associació.
Article 17. Els socis podran ser donats de baixa a l’associació per qualsevol dels següents
motius:
• Per renuncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
• Per incompliment de les obligacions econòmiques, si deixa de pagar la quota de soci.
• Per conducta incorrecta, per desprestigiar a l’Associació amb fets o paraules que pertorbin
greument els actes organitzats por la mateixa i la normal convivència entre els associats.
• Per incompliment dels estatuts de l’associació, del present reglament o dels acords
vàlidament adoptats pels òrgans socials.
• Per infraccions molt greus.
Article 18. Infraccions lleus:
• Utilització incorrecta, no accidental, dels equipaments i/o materials de l’associació.
• Aquells actes que la junta directiva, amb una majoria de 2/3 de vots legalment emesos,
consideri que cal qualificar com a tals.
Article 19. Infraccions greus:
• Acumulació de 3 infraccions lleus en un període de 12 mesos.
• Utilització d’equips de l’Espai Maker pels quals no estiguin habilitats.
• Conducta incorrecta, per desprestigiar a l’Associació amb fets o paraules que pertorbin
greument els actes organitzats por la mateixa i la normal convivència entre els associats.
• Aquells actes que la junta directiva, amb una majoria de 2/3 de vots legalment emesos,
consideri que cal qualificar com a tals.
Article 20. Infraccions molt greus:
• Per acumulació de 2 infraccions greus en un període de 2 anys.
• Aquells actes que la junta directiva, amb una majoria de 2/3 de vots legalment emesos,
consideri que cal qualificar com a tals.
Article 21. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia
o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i
proposa la resolució, amb audiència prèvia de la persona presumptament infractora. La resolució
final, que ha de ser motivada, l’adopta aquest òrgan de govern.
Article 22. Els socis sancionats que no estiguin d’acord amb les resolucions adoptades poden
sol·licitar que s’hi pronunciï l’assemblea general, que les confirmarà o bé acordarà les resolucions
de sobreseïment oportunes.
Article 23. La baixa com a soci no dona dret a la devolució de la quota de l’any de sol·licitud de
la baixa.
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CAPÍTOL VI. DE L’ESPAI MAKER
Article 24. Els socis tindran accés a l’Espai Maker de l’Associació situat al edifici La Masia del
carrer Germandat de Sant Sebastià, 14 de Cervelló. L’accés serà en els dies i hores d’obertura
de l’espai. La Junta Directiva determinarà els dies d’apertura i altres alternatives d’accés, si ho
considera adequat. Els socis menors de 16 anys hauran d’accedir sempre acompanyats d’un soci
major d’edat.
Article 25. Quan s’accedeixi a l’Espai Maker caldrà registrar l’accés a la aplicació de
Cervemakers, així com també a l’hora de deixar el local. L’objectiu d’aquest procediment es
obtenir dades del nivell d’utilització i d’ocupació de l’Espai.
Article 26. Un soci, per motius de seguretat, ha d’evitar estar sol a l’Espai Maker ja que en cas
d’accident ningú el podria socórrer. En cas de necessitat d’estar sol ho podrà fer marcant a
l’aplicació de Cervemakers aquest accés en solitari i la hora prevista per deixar l’espai. Si a la
hora prevista no ha marcat la sortida, la aplicació enviarà un missatge als responsables de la
junta per tal que verifiquin el bon estat del soci.
Article 27. Un cop s’hagin finalitzat allò que s’estigués fent cal netejar l’espai de treball i tirar la
brossa.
Article 28. Per poder començar a utilitzar un equipament cal que un soci Expert en aquell
equipament validi que el soci que vol utilitzar l’equip te coneixements suficients per utilitzar
l’equipament. La condició de soci Expert en un equipament s’obtindrà a proposta de dos socis
experts en aquell equipament que reconeguin que el candidat a obtenir el reconeixement d’Expert
te coneixements, l’experiència i el criteri suficients per utilitzar l’equipament sense cap tipus
d’ajuda i per formar als socis novells.
Article 29. La Junta Directiva, amb 2/3 dels vots legalment emesos, també podrà designar socis
Experts en un equipament.
Article 30. Els socis que no tinguin la autorització per utilitzar un equipament només el podran
utilitzar sota la supervisió d’un soci que ja disposi d’aquesta autorització. A tal efecte a la base
de dades de socis constarà quins equips estan autoritzats a utilitzar.
Article 31. En cas que s’esgoti algun consumible cal avisar al responsable de l’Espai Maker. La
forma de comunicació serà mitjançant l’aplicació de Cervemakers o per correu electrònic a
espaimaker@cervemakers.com
Article 32. En cas d’incident o averia d’un equip cal notificar-ho immediatament al responsable
de l’Espai Maker. La forma de comunicació serà mitjançant l’aplicació de Cervemakers o per
correu electrònic a espaimaker@cervemakers.com
Article 33. En cas necessari, per motius d’aforament o de sobre-utilització d’algun equip,
s’establirà un sistema de reserva. La supervisió de les reserves correspon al responsable de
l’Espai Maker.
Article 34. Els socis hauran de portar els materials necessaris per fer servir els equipaments, a
excepció de que les instruccions de l’equipament indiquin el contrari. Tampoc serà necessari
aportar el material en el cas d’activitats especials que així ho indiquin.
Article 35. No està permès dur a terme activitats a gran escala i de caràcter professional en les
quals obtinguis un benefici econòmic.
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Article 36. Els socis podran venir acompanyats de convidats.
• Cap menor podrà ser convidat sense tutoratge d’un soci major d’edat i la autorització
prèvia del pare/mare o tutor legal.
• Els convidats no tindran els mateixos drets ni les mateixes obligacions que els socis.
• Els convidats estan sotmesos a la normativa d’utilització de l’Espai Maker, exposades al
mateix espai.
• Els convidats son responsabilitat del soci que els convida, es aquest darrer qui es farà
responsable de qualsevol problema que es pugui derivar dels actes del convidat.
L’Associació no serà responsable de les actuacions incíviques i/o il·legals dels convidats.
Article 37. L’associació no es farà càrrec dels objectes personals que es portin a l’Espai Maker.

CAPÍTOL VII. DE LA REFORMA DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Article 38. La modificació del present reglament podrà realitzar-se a iniciativa de la Junta
Directiva o del 10% dels socis al corrent de pagament. En qualsevol cas, per que la modificació
tingui efecte serà necessari el vot favorable de 2/3 dels socis presents en l’Assemblea General
Extraordinària convocada a tal efecte.
Article 39. Un cop reformat el present reglament, si es el cas, la Junta Directiva haurà de facilitar
als socis el text reformat.
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