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Arran de la modificació dels Estatuts de la Federació de Colles de Sant Medir per tal d’adaptar-se a les
noves normatives de la Llei d’Associacions, el Reglament de Règim Intern, vigent fins el moment,
quedava obsolet en diversos aspectes. Tanmateix, les noves circumstàncies que s’han donat en diverses
ocasions dins de la Federació de Colles requerien aquesta renovació per tal que quedessin reflectides i
ben definides totes les possibles situacions. És per aquests motius, que la Junta Directiva va proposar a
l’Assemblea que la mateixa comissió que havia dut a terme la modificació dels Estatus realitzés els canvis
necessaris dins el Reglament de Règim Intern. Aquesta comissió ha estat formada per: Cristóbal Martínez
(Colla Agrupació Bonanova), Joan Alfonso Gargallo (Colla Monumental), Carme Cabré (Colla Jovenívola),
Dídac Giménez (Colla del Cau), Mireia Sans (Colla La Tradicional) i, en representació de la Federació de
Colles de Sant Medir, Josep Antoni Torralba (President) i David de la Fuente (Vocal).

Capítol I. L’Assemblea General
1.

Assistència a les reunions: L’assistència a les assemblees és obligatòria per a totes les Colles
federades. En el cas que s’incompleixi aquesta obligació en tres reunions serà considerada una
falta lleu, en cinc, greu i en més de cinc, molt greu.
Les colles excusades constaran com a no assistents.

2.

Representant: El president de cada Colla és el representant natural de cadascuna d’elles. En cas
que delegui aquesta representació però, tot i així, assisteixi a les assemblees, assumirà la
representació sense excepció.

Capítol II. Proveïdors i Assegurança
La Junta Directiva realitza totes les gestions que siguin necessàries per dur a terme, de la manera més
adient i digne, qualsevol dels actes on hi participi, tant de la nostra Festa com de qualsevol altre acte, i
intenta aconseguir millores per al conjunt de les Colles en tot allò que sigui d’interès general o específic.
1.

Caramels:
a)

b)

c)
d)

e)

f)
g)

Dins d’aquest Reglament Intern es distingeix, perquè no hi hagi confusió, el caramel
(pastilla, barreta, etc., fet de pasta de caramel al qual s’ha afegit alguna essència) de la
llepolia o llaminadura (menjar fi, delicat, fet més per plaure al paladar que per nodrir,
especialment dolços, confitures, etc.) que són, per exemple, els xumets, xupa xups,
piruletes, sidrals, caramels tous... En aquest reglament només es té en compte el caramel.
La Junta Directiva gestiona qualsevol oferta de fabricants de caramels a proposta de la
mateixa o de qualsevol membre de la Federació. Aquestes propostes seran presentades
davant l’Assemblea General perquè, un cop valorades, es voti la més apropiada.
Totes les Colles hauran d’acceptar la proposta més votada.
Tot i haver admès una proposta de caramels amb una majoria a l’Assemblea General, els
Estatuts i aquest Reglament Intern no poden estar per sobre d’altres Drets i Lleis i, per tant,
qualsevol Colla pot decidir on adquirir els caramels a utilitzar durant la Festa.
Tots els caramels utilitzats durant els actes de la Festa de Sant Medir o altres actes
gestionats per la Federació han de portar al seu embolcall el logotip oficial de la Federació
de Colles de Sant Medir.
La mida i el pes màxim dels caramels no pot excedir la dels caramels adquirits per la
Federació i sempre han de ser sense gluten.
Les Colles que adquireixin els caramels a un proveïdor diferent de la Federació de Colles
han d’aportar un document on s’indiqui que el caramel compleix amb totes les condicions
d’aquest reglament (mida, pes i composició). Un cop donat el vist-i-plau, la Federació farà
entrega d’un permís anual per a la utilització del seu logotip.
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h)

i)
j)

2.

El pagament dels caramels s’efectua en dues parts: el primer és del 25% de valor total i s’ha
de fer efectiu a la realització de la comanda, abans del dia 01 de desembre de cada any, i la
resta, el 75%, s’ha de fer efectiu abans del dia 25 de febrer de cada any.
Les Colles poden augmentar la comanda de caramels un cop realitzada, sempre i quan sigui
possible per part del proveïdor, però no poden, en cap cas, disminuir-la.
Les Colles que no compleixin aquestes condicions seran sancionades amb una falta molt
greu.

Assegurança: La Junta Directiva contracta l’Assegurança decidida per l’Assemblea entre les
diferents propostes presentades. L’Assegurança ha d’estar formada, com a mínim, per una
pòlissa de Responsabilitat Civil obligatòria.

Capítol III. Diada de Sant Medir
1. Normes i recomanacions: La Junta Directiva vetlla per tal que la Festa es desenvolupi sota el
màxim grau d’ordre possible. Les directrius que es generin per aquest motiu són d’obligat
compliment per les Colles.
2. Permisos: La Junta Directiva sol·licita i tramita qualsevol permís que sigui necessari pel
desenvolupament de la Festa.
3. Cercaviles i desfilades:
a) Les Colles no poden tallar cap carrer de forma indiscriminada fora del període matinal
previst per l’organització de les pròpies Colles.
b) En cas que alguna Colla decideixi, durant el recorregut del matí, aturar-se en algun carrer,
ho ha de fer de manera que deixi pas a qualsevol Colla que pugui venir darrera seu. Si no
pogués deixar pas, haurà de continuar el seu recorregut. Tot i així, en cas que la Colla no
cedeixi el pas, serà motiu de sanció a determinar.
c) Les Colles no es poden aturar a la Plaça de la Vila durant la desfilada del matí a Gràcia.
Tampoc es poden aturar al vespre en passar davant la tribuna d’autoritats al Pla de
Salmeron. La infracció d’aquest punt serà motiu de sanció a determinar.
d) La desfilada nocturna es realitza per l’ordre establert, exceptuant la Colla portadora de la
Bandera de la Federació, que circula en primer lloc.
e) Les Colles perden el seu ordre en la desfilada nocturna sempre i quan no estiguin formades
i muntades en el seu lloc corresponent a l’hora fixada. En aquest cas, la Colla que arribi tard
haurà de deixar pas a les Colles ja formades. Un cop estigui en condicions i situada en el
punt de sortida corresponent, podrà recuperar el lloc respectant l’ordre d’arribada d’altres
Colles a aquest punt.
f) Únicament quan la diada de Sant Medir caigui en diumenge, el dia de la celebració de la
festa podrà ser escollit en assemblea general. La decisió es prendrà per una majoria de les
3/4 parts dels vots emesos.

Capítol IV. Cos de Bandera i Bandera de la Federació
1.

2.

Les Colles han de sortir obligatòriament amb el Cos de Bandera muntat. Aquest ha d’estar
format, com a mínim, per un Banderer i dos acompanyants. El Cos de Bandera ha de desfilar
muntat a cavall, en burro i, en casos excepcionals aliens a les Colles o a la Federació de Colles,
a peu o a camió.
Quan una Colla sigui portadora de la Bandera de la Federació ha de portar el Cos de Bandera de
la mateixa i el de la seva pròpia.
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3.

4.

5.
6.
7.

La Bandera de la Federació de Colles és portada per les Colles seguint l’ordre establert i qui la
porti obrirà la desfilada nocturna. Aquest ordre pot ser alterat per les mateixes Colles sempre i
quan es posin d’acord i s’intercanviïn voluntàriament el seu torn.
Les Colles només podran portar la Bandera de la Federació un cop dins un mateix cicle, per tant,
hauran de preveure possibles aniversaris o festes i hauran d’intercanviar el seu torn amb la colla
que li toqui.
La Bandera de la Federació haurà de ser present als actes en els que sigui requerida sota la
responsabilitat de la Colla portadora.
Les Colles hauran d’assistir als actes amb les seves banderes sempre que així els sigui requerit.
La infracció del punt 1 o 2 serà motiu de sanció a determinar.

Capítol V. Bandes de Música
En el marc de les desfilades i cercaviles que componen la Festa estan permeses les bandes de música,
les xarangues i els grups de percussió, com les batucades o els tabalers. No estaran permesos grups
d’animació, com pallassos, gegants, gent disfressada, ninots o majorettes, entre d’altres. La infracció
d’aquest punt serà motiu de sanció a determinar.

Capítol VI. Pactes i compromisos entre les Colles
Totes les Colles han de respectar els pactes i compromisos adquirits en el lloguer de material o
proveïdors de qualsevol mena (cavalls, breaks, bandes de música, camionetes, restaurants...).
D’altra banda, en cas que una Colla vulgui llogar un material o servei utilitzat per una altra, només ho pot
fer quan tingui el vist-i-plau de la mateixa.

Capítol VII. Actitud i presència dels Romeus
El President o responsable de cada Colla ha de vetllar en tot moment per tal que els Romeus mantinguin
una actitud respectuosa i digna, d’acord amb la rellevància de la Festa, evitant qualsevol tipus d’excés i
mantenint la prudència i l’educació necessària, tant el dia de Sant Medir com el diumenge en la desfilada
pel Barri de La Bordeta. La vestimenta, tenint en compte la llibertat de cada persona, ha de ser la més
adequada possible. S’ha de tenir especial cura amb el guarniment i l’estat dels elements de transport.

Capítol VIII. Documentació
1.

Les Colles:
a)

b)
c)

2.

Les Colles han de lliurar a la Junta Directiva, quan aquesta ho requereixi, els corresponents
programes d’actes, les llistes de socis per l’assegurança i els itineraris de la cercavila matinal
per tal de facilitar la organització de la Festa.
Qualsevol acte que organitzi qualsevol Colla pot ser presentat davant la Federació perquè
es pugui recollir dins els programes, tant de la Federació com de les altres Colles.
Les Colles han de lliurar un nombre determinat dels seus programes per tal de ser portats
als diferents arxius de la ciutat.

La Junta:
a)

La Junta Directiva ha d’entregar a cada Colla una còpia dels Estatuts i del Reglament Intern.
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b)
c)
d)

La Junta Directiva ha d’entregar una còpia de qualsevol contracte o conveni per iniciativa
pròpia o quan ho demanin les Colles.
Qualsevol documentació que estigui en poder de la Federació pot ser requerida per les
Colles per la seva observació.
La Junta Directiva, o una persona designada per la mateixa, amb l’aprovació de
l’Assemblea, s’encarrega de la recopilació de tots aquells documents històrics que pertanyin
o tinguin relació amb la Federació o la Festa de Sant Medir. Ha de tenir cura de la seva
ordenació dins l’Arxiu General i aportar còpies als arxius de la ciutat que corresponguin.

Capítol IX. Medalles d’Honor de la Federació
La màxima distinció que atorga la Federació és la medalla d’Honor feta d’or.
a)
b)
c)
d)
e)

L’Assemblea General decideix les distincions a atorgar en base a les propostes presentades per
les mateixes Colles o per la Junta Directiva.
Les propostes han de ser presentades per escrit i amb exposició dels motius. En el cas de fer-ho,
la Junta l’ha de fer arribar a totes les Colles.
El criteri a seguir per la concessió de les medalles prioritza la tasca realitzada envers la Festa de
Sant Medir.
Si alguna proposta és rebutjada, podrà ser presentada de nou en una següent edició.
No és obligatòria l’entrega de medalles anualment.

Capítol X. Loteria de Nadal
Cada any es proposa davant l’Assemblea la possibilitat d’adquirir un número pel sorteig de la Loteria de
Nadal. Aquesta decideix la seva compra i la gestió que se’n faci, paperetes o dècim sencer. La liquidació
de la loteria per part de les Colles ha de ser abans del 20 de novembre de cada any en cas dels dècims i
del 10 de desembre en el cas de les participacions.

Capítol XI. De l’Ermita de Sant Medir
La Federació i les Colles col·laboren de forma voluntària en el manteniment i la conservació de l’Ermita de
Sant Medir entregant anualment una donació voluntària.

Capítol XII. Actes
Els actes que organitza la Federació són d’obligada assistència. Per la resta d’actes en els que hi
col·labori es demanarà la màxima assistència o suport per part de les Colles.

Capítol XIII. Quotes
1.
2.
3.
4.

És obligació de les Colles complir amb el pagament de la quota anual.
La quantitat anual de la quota és fixada al començament de l’exercici per la Federació de Colles.
La quota no va lligada en cap cas a la subvenció que s’entrega a les Colles.
La quota s’ha de fer efectiva abans del 31 de gener de cada exercici.
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Capítol XIV. Subvencions a les Colles
1.

La Junta de la Federació ha de vetllar per aconseguir les subvencions necessàries per poder dur
a terme tot allò que comporta la Festa de Sant Medir. Està obligada a donar una part de les
mateixes a les Colles que formen part de la Federació sempre que la seva economia ho permeti.

2.

En cas d’aconseguir un ingrés gràcies a la publicitat externa, que es regeix pel Capítol XV
d’aquest Reglament Intern, i en cas que la economia de la Federació de Colles ho permeti, es
reparteix a parts iguals entre totes les Colles que formen part de la Federació, a excepció de la
publicitat als caramels, que serveix per abaratir el preu per kg.

3.

Per rebre cap subvenció, les Colles s’han de trobar al corrent de pagament vers la Federació.

Capítol XV. Publicitat
La publicitat està permesa en els següents casos:
1.
2.
3.
4.
5.

La Federació i les Colles poden incloure anuncis en el programa de mà i cartells.
La Junta Directiva pot contractar el patrocini d’espònsors mitjançant publicitat estàtica.
La Junta Directiva ha de buscar col·laboracions per, a canvi de publicitar la marca col·laboradora,
rebre material que pugui ser utilitzat pel desenvolupament de la Festa.
La Junta Directiva pot contractar el patrocini d’espònsors per incorporar-lo als caramels.
Els altres casos que puguin ser incorporats dins d’aquest Capítol han de ser aprovats per
l’Assemblea General, amb una majoria qualificada.

Les Colles no poden modificar lliurement els cartells i programes editats per la Federació.

Capítol XVI. Procediment electoral
En el cas de dimissió de tots els membres de la Junta Directiva o quan de forma estatuària s’hagi de
produir el relleu a la Presidència es seguirà el següent procediment:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Els membres de la Junta Directiva dimiteixen dels seus càrrecs i a partir d’aquest moment
l’exerceixen en funcions.
Tot seguit es procedeix a la formació de la Junta Electoral que és l’encarregada de conduir el
procés electoral. La Junta Electoral estarà formada per tres representants de les Colles sorgits de
forma voluntària. Si no sortissin voluntaris es procediria a efectuar un sorteig per constituir-la. No
podran formar part els membres de la Junta Directiva en funcions ni els possibles candidats.
La Junta Electoral establirà un termini de 15 dies per presentar les candidatures. Aquestes
s’hauran d’enviar per correu certificat a l’adreça de la Federació o a aquella adreça que faciliti la
seva recepció. Només s’admetran els sobres que tinguin mata-segells entre les dates
establertes.
Les candidatures hauran d’estar compostes com a mínim per: President/a, Vice-President/a,
Secretari/a, Tresorer/a i els vocals que es considerin necessaris.
La Junta Electoral convocarà una Assemblea Extraordinària en un termini màxim de 20 dies a
comptar des del darrer dia de presentació de candidatures, on es produirà la votació. En la
convocatòria s’adjuntarà una còpia de les candidatures presentades a les eleccions.
La votació serà secreta i es decidirà per acord de la majoria simple o relativa dels membres
presents (més vots a favor que en contra). En el suposat que només hi hagués una candidatura
també seria sotmesa a votació.
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7.
8.
9.

Els membres de la Junta Electoral, al ser un òrgan provisional, tindran dret a vot com a
representats de la seva Colla.
S’haurà de facilitar el màxim possible el traspàs entre la Junta sortint i la Junta entrant.
En el cas que no surti escollida cap candidatura s’obrirà un nou període electoral seguint el
mateix procediment. Si en aquest tampoc sortís escollida cap candidatura, s’haurà de procedir
com indica l’article 14 en el seu punt cinquè dels Estatuts.

Capítol XVII. Unió, fusió i excedència temporal
1.

Unió entre dos o més membres de la Federació de Colles: Dues o més Colles decideixin unir-se
temporalment per conveniència de les mateixes. Les Colles implicades mantenen la seva
identitat (banderes, estatuts, antiguitat, etc.). Les condicions que han de complir són:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

2.

Les colles que formin part de la unió hauran de desfilar juntes, tant per la cercavila del matí
com per la desfilada nocturna.
Cada colla ha de mantenir el seu propi cos de bandera.
En la desfilada nocturna, l’ordre d’aquestes colles s’estableix segons l’antiguitat de la colla
més nova.
Cada Colla rep el 50% de la subvenció atorgada.
Cada Colla ha de pagar la quota per separat.
En cas que una colla que formi part de la unió sigui portadora de la Bandera de la Federació
de Colles, no es podrà acollir a aquesta unió o pot renunciar al seu torn.
Una Colla només pot acollir-se a la unió durant un període no superior a 2 anys, o bé pot
sol·licitar 1 any d’excedència i 1 any d’unió.

Fusió entre dos o més membres de la Federació de Colles: Es poden donar dues situacions
diferents:
a) Dues o més colles decideixen fusionar-se per conveniència i adoptar el nom, la identitat i els
drets d’una d’elles.
b) Dues o més colles decideixen fusionar-se per conveniència i formar una colla nova perdent
totes la seva identitat.
En ambdós casos compten com a una sola Colla, rebent una única subvenció i pagant una única
quota.

3.

Excedència: Tots els membres de la Federació de Colles tenen dret a 1 any d’excedència
mantenint la seva identitat i els seus drets. En cas d’excedir aquest període pot unir-se amb
alguna altra Colla o adherir-se a una unió ja establerta. En cas contrari, desapareixeria
definitivament.
Durant l’excedència, la Colla ha de pagar la quota de la Federació i, en cas de continuar l’activitat
l’any següent, se li atorgaria la subvenció de l’any excedit, si s’escau.

En tots els casos anteriors, les parts implicades han de presentar un escrit a la Federació de Colles de
Sant Medir indicant els motius de la unió/fusió/excedència i la relació de colles implicades.
En cas d’unió o fusió s’ha d’indicar el període en que restaran en aquesta situació i en cas de fusió, la
colla que en resultarà.
Aquest document ha d’estar signat pels representants de totes les colles implicades.
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Capítol XVIII. Règim disciplinari
1.

Les infraccions són considerades en tres nivells:
a)
b)
c)

2.
3.

4.

Lleus
Greus
Molt Greus

Per establir el grau de la infracció es procedeix tal i com s’indica al Capítol IX dels Estatuts de la
Federació.
En el cas que el grau de la infracció ja estigui estipulat en aquest reglament intern o en els
Estatuts, només s’haurà d’establir el tipus de sanció a aplicar seguint el mateix procediment que
el punt anterior.
Un cop determinat aquest grau s’estableix la sanció que ha de rebre la Colla/es infractora/es i
que pot ser:

a)

Lleus:
a.
b.
c.
d.

b)

Greus:
a.
b.
c.
d.
e.

c)

b.

6.

Organitzar un acte de germanor per a totes les Colles.
Perdre el torn per baixar la bandera de la Federació de Colles de Sant Medir.
Endarrerir fins a la última posició de la desfilada nocturna durant el temps que es fixi en
l’expedient sancionador.
Perdre fins a un 50% del total de les subvencions que atorgui la Federació a les Colles.
Expulsió de la Federació de Colles de Sant Medir durant el temps que es fixi en
l’expedient sancionador, amb un mínim d’un any.

Molt Greus:
a.

5.

Netejar el local durant el temps que es fixi en l’expedient sancionador.
Amonestació per escrit que es llegirà en una Assemblea General. En cas de rebre una
segona amonestació, passarà a ser una falta greu.
Endarrerir la posició de la/es Colla/es en la desfilada nocturna els llocs que es
determinin en l’expedient sancionador durant l’any següent.
Perdre els drets davant l’Assemblea durant el temps que es fixi en l’expedient
sancionador.

No rebre cap tipus de retribució econòmica ni cap gestió documental per part de la
Federació durant el temps que es fixi en l’expedient sancionador.
Expulsió definitiva de la Federació de Colles de Sant Medir.

Totes aquelles colles que ja se’ls hi hagi aplicat un expedient sancionador i cometin una nova
falta, aquest es tindrà en compte per al proper expedient.
En cas d’expulsió temporal o definitiva d’una Colla, la Federació de Colles enviarà una notificació
per escrit a les autoritats competents informant dels motius i de la durada de l’expulsió.
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Capítol XIX. Arxiu
La Federació de Colles de Sant Medir disposa d’un arxiu fotogràfic amb totes les imatges i la descripció
dels objectes que ha anat adquirint durant tots els anys (regals d’institucions, de colles...)
L’arxiu físic es troba allà on sigui el local de la Federació i es regirà segons el criteri de la Junta Directiva.
Aquesta documentació es troba sempre a disposició de les Colles per a la seva examinació.

Aquest Reglament de Règim Intern ha estat aprovat en Assemblea General Extraordinària el dia 8 de
novembre de 2012.

La secretària
Susana Font Torrent

Vist i plau,
El president
Josep Antoni Torralba Amarilla
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