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CAPÍTOL PRELIMINAR: Origen, abast i modificació.

El Règim intern és un recull de normes que complementen els Estatuts i regulen
el funcionament de l'entitat. L'origen és en els Estatuts, que en recullen la
necessitat. L'abast és universal, ja que tots els socis, les relacions entre ells i les
activitats en l'àmbit de l'associació hi estan sotmesos.
La modificació d'aquest text ha de ser sempre aprovada en assemblea, amb
almenys una majoria qualificada de dos terços dels vots emesos a favor.
Les contradiccions entre articles es resolen a favor de l'article més antic. Quan
tinguin la mateixa antiguitat i en els casos no previstos pel Règim intern, serà
la Junta Directiva qui resolgui, o bé la Comissió Tècnica o la Comissió
Administrativa, si s'han creat, segons l'àmbit d'afectació. Caldrà donar-ne
compte en la següent assemblea i proposar les modificacions necessàries en el
Règim intern per evitar futures situacions semblants.
Cap article del Règim intern pot contradir els Estatuts de l'entitat, i si així fos es
resoldrà en favor dels Estatuts. En aquest cas, serà obligada la derogació o
modificació dels articles contradictoris del Règim intern. Qualsevol acord de la
Junta Directiva, l’assemblea o un altre òrgan de l'entitat que sigui contrari al
Règim intern o als Estatus serà nul.

CAPÍTOL I: Condició de soci, drets i deures.
Article 1.1
Els socis menors d’edat estan subjectes a les limitacions següents:
1. En les activitats amb foc, o en qualsevol altre cas de risc, el cap de
colla ha d’avaluar la situació i ajustar la forma en què el menor pot
participar en l’activitat, i l’exclourà totalment si ho considera
necessari.
2. El menor haurà d’anar sempre acompanyat. Si no, el cap de colla l’ha
d’excloure de l’activitat. El tutor legal que l’ha avalat com a soci n’és
el responsable i ha de prendre les mesures necessàries per garantir la
seguretat del menor. En cas que el tutor no pugui acompanyar-lo,
podrà delegar aquesta responsabilitat en una persona major d’edat
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mitjançant un escrit que haurà de lliurar al cap de colla abans de l’inici
de l’activitat, en el qual han de constar els noms, el DNI i la signatura
d’ambdues persones majors d’edat.
Article 1.2
La relació entre els socis, amb càrrec o sense, es basa en l’educació i el
respecte, tant a les persones com a les idees. No és admissible l’insult a
persones presents o absents, i encara menys les agressions, ni els intents
d’agressió. També s’ha de mantenir un to de veu adequat. En el cas de produirse qualsevol incident, els socis tenen l'obligació de posar-ho en coneixement de
la Junta Directiva. Durant el desenvolupament de les activitats, els socis han de
tenir especial cura a l'hora de dirigir-se als altres.
Article 1.3
Els socis poden opinar a títol personal sobre l'entitat amb altres persones per
qualsevol mitjà, però sempre amb especial cura de mantenir i fomentar la bona
imatge de l'associació. No és admissible la falta de respecte pública envers els
socis, les seves idees o les seves exposicions en reunions o assemblees.

CAPÍTOL II: Estructura organitzativa i òrgans de govern.
Article 2.1
La Junta Directiva pot crear una Comissió tècnica i/o una Comissió
administrativa que quedaran automàticament dissoltes en el moment que es
dissolgui la Junta Directiva o quan aquesta ho decideixi.
Article 2.2
Els caps de colla són els responsables del funcionament de cadascuna de les
colles de l'entitat. Són escollits per majoria simple per la seva secció i ratificats
en assemblea. Poden disposar d'un ajudant o més, que hauran de ser escollits
per la mateixa secció, i en qui podran delegar.
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Article 2.3
La Comissió administrativa, en cas que es creï, aglutinarà les tasques pròpies de
la gestió administrativa de l'entitat: la secretaria, la tresoreria, la premsa,
l'arxiu, el material i qualsevol altra secció. Cada cap de secció mantindrà les
seves atribucions i seran coordinats per un vicepresident que en nom del
president convocarà i presidirà les reunions.
Article 2.4
La Comissió tècnica, en cas que es creï, aglutinarà les tasques pròpies
d'activitats al carrer, l'organització i el desenvolupament de les activitats de
l'entitat, ordinàries i extraordinàries. Estarà formada pels caps de colla de
Diables, Diables infantils, Drac de Reus, Drac petit de Reus, Cabra de Reus,
Cabra petita de Reus, Tabals, Bitllers, el responsable de pirotècnia i qualsevol
altre cap de secció que es creï. El president nomenarà un membre de la Junta
Directiva com a coordinador de la Comissió, que en nom del president en
convocarà i presidirà les reunions. Cada cap de colla mantindrà les seves
atribucions. El cap de colla, amb el seu ajudant, si n’hi ha, serà el responsable
de l'organització i el desenvolupament de les activitats de la seva secció i
informarà la Comissió tècnica, amb detall, dels seus projectes, que hauran de
ser aprovats per la Junta Directiva. El coordinador serà el responsable de
l'organització i el desenvolupament d'aquelles activitats no adscrites a cap colla
o secció i de la coordinació entre les diferents colles en activitats compartides.

CAPÍTOL III: Competències dels càrrecs.
Article 3.1
Els vocals desenvolupen les funcions que els encomana el president, els
vicepresident (en cas que n’hi hagi), el tresorer i el secretari.
Article 3.2
El cap de colla de cada secció és el responsable del bon funcionament
d’aquesta, l’organitzarà i mantindrà en bon estat d'ús el material, prepararà
propostes d'activitats i les presentarà a la Junta Directiva o a la Comissió
tècnica, en cas que s’hagi creat, perquè les aprovi.

Carrer de sant Miquel, 69 43203 – REUS Tel. 977345970 correu-e: info@diablesdereus.cat www.diablesdereus.cat pag. 4/12

Durant el desenvolupament de cada activitat ha de vetllar per la seguretat i el
desenvolupament correcte. Pot disposar d'un ajudant, en el qual pot delegar
funcions. Els socis que participin en les activitats, com a protagonistes o com a
acompanyants, han de complir i fer complir les indicacions del cap de colla, que
serà el màxim responsable mentre dura l'actuació.
Segons el tipus d'activitat, el cap de colla pot establir assajos previs. Els socis
que hi vulguin participar hauran d'assistir almenys a 2/3 (dos terços) dels
assajos.
En els casos d'activitats de diferents seccions que siguin concurrents i en les
quals faltin socis, els caps de colla han de coordinar-les per traslladar socis
d'una activitat a una altra, han de consensuar-ho en primera instància amb els
socis afectats i, si no és possible, es s’han de posar d'acord entre els caps de
colla i comunicar-ho a les persones afectades. En cas que hi hagi el coordinador
de la Comissió tècnica, serà el responsable d'aquesta coordinació.

CAPÍTOL IV: Incompliment del Règim intern i dels Estatuts.
Article 4.1
Tant aquest Règim intern com els Estatuts de l'entitat són de compliment
obligat per a tots els socis de l'entitat, amb càrrec o sense. Tots els socis han de
vetllar perquè així sigui.
Article 4.2
Els socis que tinguin coneixement d'algun incompliment estan obligats a posarho en coneixement de la Junta Directiva i aportar totes aquelles proves que
tinguin al seu abast, de forma discreta i tan aviat com sigui possible.
Article 4.3
En cas que algun membre de la Junta Directiva rebi un avís d'incompliment, ho
ha de posar immediatament en coneixement del president, el qual valorarà si la
informació aportada és suficient per iniciar un expedient o no.
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Les persones implicades no poden formar part de la comissió d'un expedient. Si
el president és una de les parts d'un expedient, el vicepresident assumirà les
funcions d’instructor.
Article 4.4
Es consideren faltes molt greus les que atemptin contra la integritat i el bon
nom de l'entitat i/o els associats, i també l'incompliment de les obligacions
econòmiques aprovades per l'assemblea. Les faltes molt greus són sancionades
amb l'expulsió de l'associació.
Es consideren faltes greus l'incompliment de les normes establertes pels caps
de colla en les actuacions i l'ús indegut i/o no autoritzat de les instal·lacions i/o
el material de l'entitat. Les faltes greus són sancionades amb la suspensió dels
drets de soci entre 91 i 360 dies.
Es consideren faltes lleus l'incompliment del Règim intern o dels Estatuts quan
no estigui tipificat com a falta greu o molt greu. Les faltes lleus són sancionades
amb la suspensió dels drets de soci entre 1 i 90 dies.

CAPÍTOL V: Uniformitat d'imatge de l'entitat.
Article 5.1
S’estableix que en els actes i documents oficials de l’entitat s’ha de respectar la
imatge corporativa.
El president representa l'entitat en els mitjans de comunicació.
En els documents s’ha d’incloure el logotip genèric de l’entitat. En el cas de
documents que afectin una sola secció, també es podrà incloure el logotip
d’aquesta. En ocasions especials (aniversaris, activitats importants...) s’hi podrà
incloure un logotip específic.
Només es poden utilitzar els logotips que hagin estat aprovats per l’assemblea.
Article 5.2
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S’estableix que en els actes públics que assisteixin els socis en representació de
l’entitat hauran de vestir, segons la secció i el tipus d’acte, amb la roba i els
complements especificats. Els caps de colla han d’exigir els socis participants i
acompanyants (socis que donen suport als socis participants) el compliment
d’aquest article; en cas contrari, els han d’excloure de l’activitat.
Article 5.3
S’estableixen els vestits i complements següents per als socis en els actes
sense foc:
1. Qualsevol samarreta, mocador, folre polar, buff, dessuadora o altres
peces de vestir i complements, fets per l'entitat i que ens
n’identifiquen com a membres. Quan el soci compleixi un any
d'antiguitat, tindrà dret a rebre una samarreta negra de franc.
DIABLES
S’estableixen els vestits i complements següents per als diables en els actes
amb foc:
1. Vestit de diable model Baix Camp: casaca i pantalons de lona blanca,
vermella, verda o de sac amb la decoració retallada i cosida. En els
vestits es podran cosir imatges amb motius infernals, al·legòrics a la
natura i als oficis o amb motius geomètrics, que mai poden
representar opcions ideològiques o religioses.
2. Samarreta de l'entitat negra, morada o fosca.
3. Mocador negre.
4. Espardenyes de pagès de set vetes negres.
5. Mitjons blancs o sense.
6. Civader de lona.
7. Maça (pal cilíndric recte acabat en forma de barrilet o dentada) de
fusta sense envernissar o envernissada amb vernís incolor.
S'estableixen els vestits i complements següents per als diables tabalers:
1. Vestit de diable model Baix Camp: casaca i pantalons de lona blanca,
vermella, verda o de sac amb la decoració retallada i cosida. En els
vestits es podran cosir imatges amb motius infernals, al·legòrics a la
natura, als oficis o amb motius geomètrics, que mai poden
representar opcions ideològiques o religioses.
2. Samarreta de l’entitat negra, morada o fosca.
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3.
4.
5.
6.
7.

Mocador negre.
Espardenyes de pagès de set vetes negres.
Mitjons blancs o sense.
Tabal de fusta, amb cordes i pegats de pell.
Baquetes de fusta.

Es recomana als diables en activitats amb foc els complements de protecció
següents:
1. Mocador negre al coll.
2. Ulleres protectores.
3. Guants de pell fins.
S'estableixen els vestits i complements següents per als acompanyants dels
diables:
1. Samarreta de l’entitat negra, morada o fosca.
2. Es recomana portar com a protecció barret de palla i/o mocador negre
de l'entitat al cap i ulleres protectores..
3. Caldrà que un acompanyant porti la farmaciola, i se situarà on li
indiqui el cap de colla.
4. Caldrà que un acompanyant porti la bomba d’aigua d'extinció de foc, i
se situarà on li indiqui el cap de colla.
5. Caldrà que un acompanyant porti aigua per beure i refrescar els
diables, i se situarà on li indiqui el cap de colla.
LA CABRA
S'estableixen els vestits i complements següents per als portadors de la Cabra:
1.
2.
3.
4.
5.

Barret de palla.
Mocador negre de l'entitat al coll.
Brusa i pantalons segons el model que proporciona l'associació.
Mitjons blancs o sense.
Espardenyes de pagès de set vetes negres.

Es recomana als portadors de la Cabra en activitats amb foc els complements
de protecció següents:
1. Ulleres protectores.
2. Guants de pell fins.
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S'estableixen els vestits i complements següents per als acompanyants de la
Cabra:
1. Samarreta de l’entitat negra, morada o fosca.
2. Es recomana portar com a protecció barret de palla i/o mocador negre
de l'entitat al cap i també ulleres protectores.
3. Caldrà que un acompanyant porti la farmaciola, i se situarà on li
indiqui el cap de colla.
4. Caldrà que un acompanyant porti la bomba d’aigua d'extinció de foc, i
se situarà on li indiqui el cap de colla.
5. Caldrà que un acompanyant porti aigua per beure i refrescar els
portadors de la Cabra, i se situarà on li indiqui el cap de colla.
EL DRAC
S'estableixen els vestits i complements següents per als portadors del Drac:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mocador negre de l'entitat al cap.
Ulleres protectores.
Casaca i pantalons segons el model que proporciona l'associació.
Pantalons de color lila o negre.
Mitjons blancs o sense.
Espardenyes de pagès de set vetes negres.

S'estableixen els vestits i complements següents per als acompanyants del
Drac:
1. Samarreta de l’entitat negra, morada o fosca.
2. Es recomana portar com a protecció barret de palla i/o mocador negre
de l'entitat al cap i ulleres protectores.
3. Caldrà que un acompanyant porti la farmaciola, i se situarà on li
indiqui el cap de colla.
4. Caldrà que un acompanyant porti la bomba d’aigua d'extinció de foc, i
se situarà on li indiqui el cap de colla.
5. Caldrà que un acompanyant porti aigua per beure i refrescar els
portadors del Drac, i se situarà on li indiqui el cap de colla.
S'estableixen els vestits i complements següents per als músics acompanyants
del Drac:
1. Camisa blanca.
2. Pantalons negres.
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3. Instruments afinats (flabiol i tamborí, sac de gemecs, tarota, acordió
diatònic).
DIABLES INFANTILS
S'estableixen els vestits i complements següents per als diables infantils:
1. Vestit de diable model Baix Camp: casaca i pantalons de lona blanca,
vermella, verda o de sac amb la decoració retallada i cosida. En els
vestits es podran cosir imatges amb motius infernals, al·legòrics a la
natura, als oficis o amb motius geomètrics, que mai poden
representar opcions ideològiques o religioses.
2. Samarreta de l’entitat.
3. Mocador negre de l'entitat al cap.
4. Mocador negre de l'entitat al coll.
5. Espardenyes de pagès de set vetes negres.
6. Mitjons blancs o sense.
7. Ulleres protectores.
8. Guants de pell fins.
9. Maça (pal cilíndric recte acabat en forma de barrilet o dentada) de
fusta sense envernissar o envernissada amb vernís incolor.
S'estableixen els vestits i complements següents per als diables infantils
tabalers:
1. Vestit de diable model Baix Camp: casaca i pantalons de lona blanca,
vermella, verda o de sac amb la decoració retallada i cosida. En els
vestits es podran cosir imatges amb motius infernals, al·legòrics a la
natura, als oficis o amb motius geomètrics, que mai poden
representar opcions ideològiques o religioses.
2. Samarreta de l’entitat.
3. Mocador negre de l'entitat al cap.
4. Mocador negre de l'entitat al coll.
5. Espardenyes de pagès de set vetes negres.
6. Mitjons blancs o sense.
7. Tabal de fusta, amb cordes i pegats de pell.
8. Baquetes de fusta.
S'estableixen els vestits i complements següents per als acompanyants dels
diables infantils:
1. Samarreta de l’entitat negra, morada o fosca.
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2. Es recomana portar com a protecció barret de palla i/o mocador negre
de l'entitat al cap i ulleres protectores.
3. Caldrà que un acompanyant porti la farmaciola, i se situarà on li
indiqui el cap de colla.
4. Caldrà que un acompanyant porti la bomba d’aigua d'extinció de foc, i
se situarà on li indiqui el cap de colla.
5. Caldrà que un acompanyant porti aigua per beure i refrescar els
diables, i se situarà on li indiqui el cap de colla.
EL DRAC PETIT
S'estableixen els vestits i complements següents per als portadors del Drac
petit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mocador negre de l'entitat al cap.
Ulleres protectores.
Casaca i pantalons segons el model que proporciona l'associació.
Pantalons de color lila, negre o texans.
Mitjons blancs o sense.
Espardenyes de pagès de set vetes negres.

S'estableixen els següents vestits i complements per als acompanyants del Drac
petit:
1. Samarreta de l’entitat negra, morada o fosca.
2. Es recomana portar com a protecció barret de palla i/o mocador negre
de l'entitat al cap i ulleres protectores.
3. Caldrà que un acompanyant porti la farmaciola, i se situarà on li
indiqui el cap de colla.
4. Caldrà que un acompanyant porti la bomba d’aigua d'extinció de foc, i
se situarà on li indiqui el cap de colla.
5. Caldrà que un acompanyant porti aigua per beure i refrescar els
portadors del Drac petit, i se situarà on li indiqui el cap de colla.
6. Caldrà que un acompanyant porti aigua per beure i refrescar els
portadors del Drac petit, i se situarà on li indiqui el cap de colla.
LA CABRA PETITA
S'estableixen els vestits i complements següents per als portadors de la Cabra
petita:
1. Barret de palla.
2. Mocador negre de l'entitat al coll.
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3.
4.
5.
6.
7.

Brusa i pantalons segons el model que proporciona l’associació.
Mitjons blancs o sense
Espardenyes de pagès de set vetes negres.
Ulleres protectores.
Guants de pell fins.

S'estableixen els vestits i complements següents per als acompanyants de la
Cabra petita:
1. Samarreta de l’entitat negra, morada o fosca.
2. Es recomana portar com a protecció barret de palla i/o mocador negre
de l'entitat al cap i també ulleres protectores.
3. Caldrà que un acompanyant porti la farmaciola, i se situarà on li
indiqui el cap de colla.
4. Caldrà que un acompanyant porti la bomba d’aigua d'extinció de foc, i
se situarà on li indiqui el cap de colla.
5. Caldrà que un acompanyant porti aigua per beure i refrescar els
portadors de la Cabra petita, i se situarà on li indiqui el cap de colla.
Article 5.4
La secció de diables disposa de vestits, maces i tabals que són propietat de
l'entitat. Amb la finalitat de facilitar la integració de nous socis, l'entitat posa
aquest material a disposició dels socis de nou ingrés.
Abans de cada actuació, i en el termini durant el qual les llistes de participants
estiguin penjades al tauler d'anuncis del local, el soci que estigui interessat en
l'ús d'algun vestit, maça o tabal ho haurà de demanar al cap de colla de la
secció de diables, el qual assignarà els recursos als socis tenint en compte les
talles i sempre per ordre invers d'antiguitat, és a dir, tindran preferència els
socis més recents i amb menys d'un any d'antiguitat.
És responsabilitat de cada soci mantenir el material deixat en bon estat i fer les
reparacions necessàries després de l'ús. Quan es torni el material el cap de colla
l’ha de revisar i n’ha d’exigir la devolució correcta.
El cap de colla ha d’informar de la data i l’hora de recollida i devolució del
material. L'entitat pot demanar, amb acord previ de l'assemblea, una fiança o
donació per garantir el bon estat del material deixat.
EL SECRETARI

Vist-i-plau
EL PRESIDENT
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