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El present Reglament Intern (RRI) té per objecte regular l’organització i el funcionament del
club. L’àmbit d’aplicació d’aquest RRI afecta a pares, mares, tutors, socis/es, jugadors/ores i
personal tècnic i directiu del club i a totes aquelles persones o entitats que poden formar part
temporalment del Club per algun tipus de conveni.
Els objectius prioritaris de les presents normes són els següents:
•
•
•
•
•
•

Protegir la dignitat de les persones.
Assegurar la correcta pràctica de l'esport del futbol sala.
Promocionar l'esportivitat des del JOC NET entre els futbolistes.
Respectar les instal·lacions dels clubs privats i/o les públiques, el seu mobiliari i
material educatiu-esportiu, així com les pertinences dels altres.
Prevenir i establir les conductes antiesportives comeses per les persones sotmeses a
aquestes normes, en les seves relacions entre si i amb els membres de la comunitat
esportiva en general.
Establir els criteris d’actuació del club davant de qualsevol incidència i/o situació que
es pugui produir fora del funcionament normal.

1.- ASPECTES GENERALS:
•

El Club es reserva el dret d’admissió de les noves incorporacions i/o renovacions previ
avís al jugador/a. En el cas de menors d’edat es comunicarà al seu tutor legal els motius de
la no admissió. Es donarà prioritat sempre als jugadors que renovin dins de termini
enfront als nouvinguts. Es tindran en compte criteris esportius i disciplinaris, si hi han
hagut, i de la limitació de creixement del Club a causa de la limitació d’espai que es
disposa.

•

A partir de la categoria Juvenil (inclosa) els equips seran configurats pels entrenadors.
Durant la pretemporada els entrenadors dels equips juvenils, tant masculins com
femenins, triaran la plantilla per la propera temporada. En el cas de que un jugador /
jugadora hagi fet la reserva de plaça i no sigui seleccionat, el club tornarà l’import abonat
en un termini de 15 dies a partir de la comunicació al jugador de que no segueix en el
club.

•

Els jugadors i tècnics es deuen al club fins al 30 de Juny de la temporada per la que han
fet fitxa. Estan obligats a participar en tots els partits que el club organitzi fins al dia
nombrat anteriorment. En el cas de que un jugador deixi el club abans de la data
establerta, ja no podrà participar en cap partit amb el seu antic equip.

•

La junta directiva es reserva, en cas excepcional, el dret a presentar modificacions i/o
avaluar de manera excepcional l’àmbit d’aplicació d’aquest RRI presentant-lo a
l’Assemblea general per la seva aprovació.
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2.- CONFIGURACIÓ DELS EQUIPS:
•

En el cas de que sigui possible (suficients jugadors), els equips com a màxim estaran
formats per 11 jugadors (9 de camp i 2 porters).

•

Els equips els decidirà el cos tècnic (entrenadors i coordinació), però abans de comunicarlos als pares els presentarà a la Junta Directiva per validar la seva conveniència. Fins que
els equips no estiguin validats i consensuats, no es parlarà amb les famílies ni amb els
jugadors. A finals de Maig de cada temporada es demanarà que es renovi la plaça al club.
A partir de la temporada 2018-2019 es demanarà una fiança de 50€ en el moment de la
renovació. Aquesta fiança es descomptarà de la darrera quota.

•

Un equip es considerarà tancat una vegada començada la primera jornada de lliga, excepte
casos de substitucions per lesions o noves incorporacions en equips per sota dels 9+2, en
que es podrà incorporar a algun jugador per substituir el lesionat o ampliar la plantilla sota
el criteri del coordinador esportiu conjuntament amb l’entrenador.

•

El club decidirà en quina categoria jugarà cada equip. No sempre ha de ser per edats
(primer i segon any). Es farà servir el criteri tècnic amb l’objectiu de mantenir la
categoria.

•

El club posarà un entrenador per equip i un delegat de pista a principi de temporada i la
coordinació esportiva i/o la junta directiva serà/n el/els responsable/s de canviar
l’entrenador en el cas de que ho considerin necessari. Si els pares i/o jugadors consideren
que l’entrenador no està realitzant correctament les seves tasques, ho hauran de comunicar
al coordinador esportiu perquè prengui les mesures pertinents.
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2.1.- JUGADORS:
El jugador té dret a rebre una formació que li permeti el desenvolupament de la seva
personalitat a nivell personal i a nivell esportiu.
Tots els jugadors tenen dret a les mateixes oportunitats. No hi haurà més limitacions que les
derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per l'esport.
Per assegurar aquest dret, el Club es compromet a facilitar:
•
•
•
•
•
•

Un entrenador per equip.
Instal·lacions esportives adequades per a la pràctica de l'esport.
Equipament esportiu.
Un horari d'entrenament.
La participació de tots els equips en competicions oficials excepte la categoria que no
ho permeti.
La correcta educació esportiva que contribueix a completar la formació integral del
jugador.

Tenen dret que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no poden
ser objecte de abusos físics o morals.
Tots els membres del Club estan obligats a respectar els drets dels jugadors que queden
redactats en el present document de Reglament de Règim Intern.
No es podrà quedar exclòs de la convocatòria del partit en cas que no es superi el límit de
jugadors establert per la FCF. Si la decisió de no anar convocat obeeix a temes disciplinaris,
prèviament s’ha de tractar aquest assumpte amb la comissió esportiva, d’acord amb el que
preveu aquest règim intern.
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2.2.- CAPITÀ DE L’EQUIP:
Designació per cada equip, a proposta del seu entrenador i mitjançant votació de tots els
jugadors, ha de designar dos capitans per a cada temporada. El sistema a seguir per a la
designació podrà ser modificat pel Coordinador General quan concorrin circumstàncies que
així ho aconsellin. Un jugador podrà ser desposseït per l'entrenador de la capitania que ostenta
si no compleix les seves funcions adequadament.
Les seves funciones seran:
•
•
•
•

El capità és l'enllaç entre l'entrenador i els seus companys i, al seu torn, el portaveu
d'aquests.
En determinades circumstàncies, per causes de força major, i amb la direcció
adequada, haurà de realitzar funcions assignades a l'entrenador, com ara dirigir
l'escalfament, dirigir part de l'entrenament, decidir canvis en els partits, etc.
Haurà preocupar-se que els seus companys estiguin degudament informats dels horaris
d'entrenaments, partits, convocatòries, desplaçaments, etc.
Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant en els
entrenaments com en els partits, així com en qualsevol circumstància i lloc en què es
trobi l'equip. A partir de la categoria cadet, haurà de conèixer i assumir adequadament
els drets i obligacions que, per la seva condició, li atorga el Reglament de Joc de la
Federació Catalana de Futbol.

2.3.- ENTRENADORS:
Els entrenadors seran triats per la coordinació esportiva i ratificats per la Junta Directiva.
Un cop acabada la temporada, el coordinador esportiu comunicarà als entrenadors quina serà
la seva situació per la següent temporada.
Els entrenadors decidiran si porten o no segon entrenador, però en cap cas es gratificarà
aquesta figura.
Els entrenadors que no puguin estar a algun entrenament o partit, seran substituïts per un altre
entrenador del club o pel coordinador esportiu, descomptant-se l’import pactat a principis de
temporada i abonant-lo al substitut.
Els monitors que es posin a les extraescolars que s’organitzen a les escoles seran decisió del
coordinador d’extraescolars o en el seu defecte del coordinador esportiu. Cada any el
coordinador d’extraescolars decidirà a final de temporada la continuïtat o no dels monitors.
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3.- FIGURA DE SOCIS:
El Club Futbol Sala Parets disposarà de tres categories de soci
•

Soci ordinari: quota de 100€ per temporada

•

Socis familiars: el club aplicarà un descompte de 99€ sobre el preu de soci ordinari
fins a 2 familiars directes del jugador i per família (pare/mare i/o tutor legal). Per tant,
aquests socis hauran de pagar 1€ per soci anualment. Seran socis de ple dret. Els
jugadors majors d’edat tenen dret a ser socis familiars sense que necessitin cap
familiar directe. En casos de tenir germans/germanes jugadors/es del Club, el
descompte només s’aplicarà a 2 socis familiars per família. La resta de família, a part
dels dos amb descompte, s’aplicaria la quota de soci ordinari completa.

•

Els socis corporatius seran aquells representants dels sponsors com a persona física
que aportin al club almenys 100€ anuals i tindran els mateixos drets que els socis
familiars.

Les persones que vulguin ser socis/sòcies han de demanar-ho mitjançant sol·licitud a la
secretaria del Club. La junta directiva ha de resoldre la petició en la primera reunió que es
realitzi amb posterioritat a la sol·licitud (Article 6 punt 2b dels estatuts) per informar de la
admissió o no del nou soci/sòcia. El pagament s’ha de realitzar en el moment de la sol·licitud.
Per a casos de socis familiars, el pagament s’ha de realitzar en el moment de la renovació del
jugador.
Els socis tindrien els drets i obligacions estatutàriament previstos segons l’article 6 dels
estatuts vigents.
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4.- ACTES O CONDUCTES VIOLENTES
S'entén per actes o conductes violentes o que inciten a la violència en l'esport del futbol:
•

La participació activa en altercats, baralles, batusses o desordres públics en els recintes
esportius o als seus voltants quan aquestes conductes estiguin relacionades amb un
partit de futbol que es vagi a celebrar, s'estigui celebrant o s'hagi celebrat.

•

La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc.

Tots els actes amb violència explícita es consideraran com a faltes molt greus.
5.- PRINCIPIS GENERALS I VALORS
Totes les persones que pertanyin a l’entitat del Futbol Sala Parets, tindran com a principis
generals:
•

Complir disciplinadament les resolucions, sancions o altres mesures disciplinàries que
hagin estat preses reglamentàriament pels òrgans competents.

•

Mantenir una conducta respectuosa, disciplinada i solidària, dins i fora del terreny de
joc, tant en la competició com en l'entrenament, contribuint amb l'esforç individual i
col·lectiu a que l'esport del futbol expressi en tot moment un missatge educatiu, de
solidaritat i de pau, i garantir el respecte, la protecció i la salvaguarda dels drets
personals dels altres participants en la competició federada.

•

Professar el més absolut respecte al públic i a l'afició en general, estimulant amb una
conducta i comportament adequats a la seva entusiasta passió per l'esport del futbol.

•

Desenvolupar els sentiments de companyonia i solidaritat entre els futbolistes,
entrenadors, tècnics, delegats, àrbitres i directius que s'expressin en el més absolut
respecte a les persones.

•

És legítim animar i fins i tot protestar amb respecte, però el límit es sobrepassa quan
es produeixen insults, tractant-se en aquest cas d'una actuació reprovable.

•

El comportament públic dels futbolistes o equips que siguin vencedors en les
competicions esportives s'ajustarà als principis de respecte a l'adversari i d'expressió
de legítim orgull sense que això vagi en detriment del rival.

•

Respectar el material esportiu i les instal·lacions esportives per part de les persones
subjectes a aquest reglament.

•

Vestir correctament, havent de portar la roba que estableix el club tant als
entrenaments com als partits.
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6.- CONDUCTES ANTIESPORTIVES
Es consideren conductes antiesportives les relacionades a continuació:
•

La comissió de faltes de respecte entre les persones que pertanyin a l’entitat.

•

L'ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, altius, obscens,
inapropiats, ofensius al pudor públic i contraris a la moral, encara que no estiguin
dirigits a algú en particular.

•

L'emissió en els mitjans de comunicació o xarxes socials de declaracions falses,
tendencioses o atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les persones de
l’entitat.

•

La presentació intencionada de qualsevol títol o document alterat o falsificat per tal
d'intentar acreditar qualsevol informació rellevant contrària a la realitat.

•

La celebració dels gols o triomfs ofenent els rivals o el públic que està en el recinte
esportiu.

•

El retir injustificat o incompareixença en els partits o competicions quan siguin
acordats per part dels directius o entrenadors.

•

La generació de danys amb intenció dolosa en les instal·lacions on se celebri una
competició futbolística o una activitat esportiva, incloent els materials i accessoris
propis de la mateixa.

•

La revelació d'informació considerada com a confidencial, amb la intenció que sigui
utilitzada de manera dolosa o intencionada, en profit d'algú o per danyar la reputació
d'alguna persona de l’entitat o de la mateixa entitat.

•

La manca de cooperació de les parts implicades en els expedients relacionats amb
l'incompliment del present reglament intern.

•

També totes les conductes incloses al règim disciplinari de la Llei de l’Esport, 1/2000
del 31 de juliol.

Qualsevol conducta antiesportiva es considerarà falta greus, excepte aquelles que acabessin en
actes de violència.
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7.- APLICACIÓ ALS DIFERENTS COL·LECTIUS IMPLICATS
7.1.- FUTBOLISTES, Deures i obligacions
•

Participar en les competicions esportives organitzades per l’entitat Futbol Sala Parets i
l’FCF, moguts per un esperit pur d'esportivitat, JOC NET i èxits esportius.

•

Acreditar un comportament exemplar que serveixi de model a tots els altres actors del
món del futbol, en especial als futbolistes menors d'edat.

•

No fomentar la violència en la competició esportiva ni provocar als espectadors amb
gestos despectius o contraris al decòrum i bon ordre esportiu.

•

No agredir verbal o físicament i no respondre agressivament a les provocacions del
rival o dels espectadors.

•

Respectar la integritat dels seus adversaris i no provocar-los danys o lesions físiques
intencionades.

•

Acceptar les disculpes dels rivals i no menysprear-los.

•

Evitar traslladar a l'àmbit esportiu les baralles personals.

•

Adoptar personalment una actitud contrària a la deslleialtat de tercers.

•

Conservar les instal·lacions esportives i el material emprat en la pràctica esportiva,
fent bon ús d'elles.

•

Respectar els entrenadors i els capitans i companys de l'equip.

•

No seguir instruccions il·legals que incompleixin els ideals de JOC NET.

•

No protestar les substitucions ordenades pels entrenadors ja que aquesta actitud suposa
menyspreu per als companys que entren al terreny de joc.

•

No enganyar ni aprofitar-se de circumstàncies extra esportives per a obtenir un
benefici esportiu.

•

Respectar la decisió final dels àrbitres i òrgans disciplinaris federatius, entenent que la
protesta o l'incompliment de tals decisions posaria en perill les seves opcions de
participació en les competicions i esdeveniments federatius.

•

Conèixer la reglamentació aplicable a les competicions esportives en què participa.

Propietat de F.S Parets. Prohibida la seva difusió o reproducció total o parcial. Qualsevol contravenció
a l’anterior depararà les responsabilitats derivades de la Llei 15/1999.

REGLAMENT INTERN F.S PARETS
•

Página 9 de 17

Respectar i complir amb el present Codi Ètic i participar plenament en el mateix,
procedint a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment.

7.2.- ENTRENADORS, MONITORS,
CLUBS, Deures i obligacions

PERSONAL TÈCNIC I AUXILIAR DELS

Els entrenadors i la resta del cos tècnic i auxiliar (segons entrenadors, monitors, ajudants,
equip mèdic, fisioterapeutes, massatgistes, personal de manteniment o altres), com a model de
comportament per als futbolistes menors d'edat, han d'estar totalment compromesos amb els
valors esportius. Per això, les persones esmentades en aquest apartat, han de complir les
següents obligacions en relació a les seves concretes funcions:
•

Prioritzar el benestar, la salut i el futur dels seus futbolistes.

•

Respectar les normes de conducta i competència professional.

•

Disposar de la formació necessària per a donar a l'activitat esportiva un sentit formatiu
de progrés personal i social.

•

Exigir i establir un entorn de treball segur.

•

Complir amb els ideals esportius moguts per un esperit de JOC NET.

•

Respectar els drets, la dignitat i els valors de tots els implicats en la competició
esportiva sense distinció de cap tipus, tractant als futbolistes amb equitat
independentment del sexe, l'edat, la capacitat, l'origen ètnic, les inclinacions sexuals,
la religió o les conviccions polítiques.

•

Animar als seus futbolistes a que es respectin les normes i no permetre que
s'incompleixin.

•

No participar o encoratjar pràctiques que vexin o menyscaben la integritat moral i
física dels futbolistes.

•

En el cas de futbolistes menors d'edat, anteposar els processos formatius sobre els
triomfs esportius i els valors grupals sobre les individualitats.

•

Considerar el col·lectiu sempre en primer lloc, sense sacrificar mai la personalitat de
cada esportista.

•

Evitar exigir límits no adequats per a l'edat i la condició física dels futbolistes.

•

Programar les activitats apropiades per l'edat, maduresa, experiència, capacitat i
expectatives dels futbolistes.
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•

Abstenir-se de comprometre l'esportivitat o els valors i ideals esportius darrere de
l'obtenció d'un benefici per a si mateixos o per al seu equip.

•

Intervenir proactivament en els conflictes i ser conscient i responsable dels límits entre
la relació de treball i d'amistat amb els futbolistes.

•

Evitar les protestes als membres de l'equip arbitral i no formular afirmacions
tendencioses o subjectives sobre el comportament dels àrbitres.

•

No incitar els futbolistes o al públic contra els àrbitres.

•

Evitar qualsevol comportament considerat física o verbalment abusiu.

•

No ridiculitzar els futbolistes que fallen o els que perden.

•

Impedir manifestacions de falta de cortesia o respecte als rivals.

•

Evitar discussions amb els entrenadors i tècnics rivals.

•

No emetre públicament judicis negatius sobre altres entrenadors.

•

No respondre a les provocacions dels adversaris o dels espectadors.

•

Evitar la marginació de qualsevol membre de l'equip, afavorint l'equitat i la igualtat
dins l'equip.

•

No fer xantatge o demanar als seus futbolistes que realitzin actes fora de la moral i
bons costums per poder pertànyer al seu equip.

•

Evitar que un futbolista lesionat entreni o participi en la competició esportiva
federada.

NOTA: Els entrenadors i cos tècnic en cas de cessament o en cas de que deixin el club per
decisió pròpia hauran de tornar la roba que se’ls ha lliurat gratuïtament així com el
material que sigui propietat del club i se’ls hagi deixat per l’exercici de l’activitat regular.
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7.3.- DELEGATS, Deures i obligacions
Els delegats d'equip i de camp són nomenats per la Junta Directiva del Club i han de complir
les següents obligacions:
•

Complir amb la normativa corresponent de l’FCF per aconseguir la bona praxi de
l'esport del futbol en el recinte esportiu.

•

Comportar-se amb correcció i respecte en els partits amb els futbolistes, àrbitres,
entrenadors i qualsevol altra persona relacionada amb el club visitant.

•

No protestar les decisions dels membres de l'equip arbitral.

•

Respectar els drets, la dignitat i els valors de tots els implicats en la competició
esportiva sense distinció de cap tipus, tractant als futbolistes amb equitat
independentment del sexe, l'edat, la capacitat, l'origen ètnic, les inclinacions sexuals,
la religió o les conviccions polítiques.

•

No participar o encoratjar pràctiques que vexin o menyscaben la integritat moral i
física dels futbolistes.

•

Evitar discussions amb els delegats de l'equip rival.

•

No respondre a les provocacions dels adversaris o dels espectadors.

•

Respectar i complir amb el present Reglament Intern i participar plenament en el
mateix, procedint a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment.
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7.4.- REPRESENTANTS LEGALS DE FUTBOLISTES MENORS DE EDAT, Deures i
obligacions
Els pares, tutors o representants legals dels futbolistes menors d'edat, que assisteixen com
aficionats a les competicions esportives, han de complir les següents obligacions:
•

Fomentar els valors esportius i assumir la seva responsabilitat amb el JOC NET i el
bon comportament, tant dins dels recintes esportius com a l'exterior.

•

Donar exemple en tot moment i abstenir-se d'utilitzar un vocabulari groller o tenir
actituds poc correctes amb els àrbitres, entrenadors i futbolistes del seu equip i rivals,
tant en partits com en entrenaments, en qualsevol lloc on estigui representat el seu
club.

•

Facilitar i donar suport a la tasca dels entrenadors i delegats de l'equip.

•

Evitar la incitació a la violència, racisme, xenofòbia i intolerància en l'esport del
futbol, mitjançant els seus comportaments individuals.

•

No promoure el menyspreu ni els insults de cap tipus.

•

No encoratjar la revenja, la venjança o el joc brut.

•

Respectar el rival i evitar qualsevol falta de cortesia o respecte.

•

Respectar les decisions dels membres de l'equip arbitral.

•

No criticar les observacions i decisions dels entrenadors i del cos tècnic, havent de
respectar les seves decisions, donant exemple als futbolistes menors d'edat.

•

Abstenir-se de dirigir l'equip i als futbolistes menors d'edat durant els partits, funció
que està reservada en exclusiva a l'entrenador.

•

Evitar i no generar actituds violentes, agressives o intimidatòries.

•

No reclamar als futbolistes del seu propi equip una actitud agressiva o violència cap al
contrari.

•

Respondre amb indiferència a les provocacions del rival.

•

Utilitzar les instal·lacions esportives de forma adequada.

•

Evitar qualsevol situació de risc.
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•

Respectar els rivals i no manifestar-los falta de cortesia, ni ridiculitzar futbolistes,
adversaris o companys.

•

No menysprear els futbolistes que cometen un error o perden.

•

No generar pressió excessiva sobre els futbolistes menors d'edat.

•

Comunicar qualsevol circumstància o novetat mèdica que afecti la salut del futbolista,
i que pugui influir en el seu rendiment i capacitat d'esforç.

•

No entrar als vestidors ni en els terrenys de joc o altres dependències on es trobi el
futbolista per dirigir-se al mateix. Aquesta funció és potestat de l'entrenador i ha de
comptar amb la seva acceptació.

•

Han d'evitar exigir esforços sense límit, fins i tot amb risc de lesió, el futbolista menor
d'edat.

•

Han de tractar els futbolistes de l'equip contrari com els agradaria que tractessin als
seus fills els espectadors de l'equip rival.

•

Alliçonar els seus fills perquè compleixin les regles del joc.

•

No interrompre l'entrenament per preguntar o informar l'entrenador.

•

Respectar i complir amb el present Reglament Intern i participar plenament en el
mateix, procedint a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment.
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7.5 SOCIS I SÒCIES, Deures i obligacions
Entre d’altres, segons article 6 dels estatuts:
•

Participar amb veu i vot a l'assemblea general.

•

Ser elector/a i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l'entitat, d’acord amb
aquests estatuts.

•

Participar i gaudir de les activitats esportives, recreatives i culturals organitzades per
l'entitat.

•

Ésser informades per la junta directiva, un cop convocada l'assemblea i amb l'antelació
suficient, dels assumptes que s'hagi previst de tractar-hi, i rebre'n informació verbal
durant la reunió.

•

Mantenir les dades actualitzades al Club com a soci/sòcia.

7.6 JUNTA DIRECTIVA, Deures i obligacions
•

La junta directiva tindrà els mateixos deures i obligacions que qualsevol altre soci del
club.

•

Els càrrecs inherents a la junta directiva (President, secretari, tresorer, vocal....) no
seran remunerats i per tant es desenvoluparan de forma gratuïta.

•

El desenvolupament de qualsevol càrrec dins de la junta directiva no impedeix que es
desenvolupin altres funcions dins del club (delegats, coordinació, entrenadors,...)

•

Funcions de la junta directiva, segons s’indica en els estatuts article 12 punt 1.
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8.- COMPLIMENT DEL REGLAMENT INTERN
•

Totes les persones i entitats que participin de forma directa o indirecta en les activitats
esportives organitzades per el Futbol Sala Parets, accepten i es comprometen a
complir les normes que regeixen aquesta regulació, en virtut de la qual cosa
assumeixen la responsabilitat legal i moral que es derivi de qualsevol transgressió a les
mateixes, i reconeixen que el Futbol Sala Parets, té dret i té l'obligació de garantir que
en la pràctica del futbol federat sota la seva jurisdicció prevalguin, per sobre de tot, els
valors esportius, educatius, morals i ètics que promou i desenvolupa l'esport del futbol.

•

L’acceptació d'aquest Reglament Intern és condició necessària per a la tramitació de la
llicència esportiva expedida per l’FCF i aquesta condició és exigible a totes les
persones sotmeses al Reglament, incloent-hi els representants legals dels futbolistes
menors d'edat.

•

Els directius de clubs accepten i subscriuen el present Reglament pel mer fet de trobarse inscrits els seus equips en les competicions federades.

9.- INCOMPLIMENT DEL REGLAMENT INTERN
Davant l’incompliment d’algun dels apartats inclosos dins d’aquest Reglament Intern, alhora
de la imposició de sancions per part del comitè, es tindran en compte:
•

La naturalesa i circumstàncies en què va tenir lloc la conducta contrària a les
disposicions del Reglament Intern.

•

Els danys que s'haguessin produït o puguin produir-se amb la conducta antiesportiva.

•

Els elements que evidenciïn la intencionalitat de l'acció o omissió constitutiva de la
conducta antiesportiva.

•

Circumstàncies agreujants o atenuants de la conducta de l'entitat o del subjecte o
subjectes infractors.

•

La gravetat de la conducta.

•

La reincidència de l'infractor o infractors.

•

L'ajuda i cooperació de l'infractor o infractors.

•

El grau de responsabilitat de l'autor o autors de la conducta contrària a les disposicions
del Codi.
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•

Segons la Llei d’esport 1/2000 del 31 de Juliol en el capítol 2, les sancions s’avisaran
per la via que correspongui i s’aplicarà segons la gravetat de molt greus, greus i lleus.

•

L’incompliment del reglament intern pot suposar l’expulsió del jugador/a, tutor legal
i/o personal tècnic del club.

•

El club pot expulsar a qualsevol membre del club segons les valoracions del comitè
disciplinari.

•

En cap cas es tornaran les quotes abonades en cas de que s’expulsi a qualsevol
integrant del club.

•

La comunicació de les sancions les farà la junta directiva o el coordinador esportiu per
escrit detallant els motius d’incompliment del present RRI i la sanció aplicada que ens
faci arribar el comitè disciplinari.

9.1.- PROCEDIMENT SANCIONADOR:
Sancions a Jugadors:
Es constituirà un comitè disciplinari format per la junta directiva, l’entrenador i el
delegat de l’equip
S’iniciarà el procediment notificant a l’infractor de l’acord al que ha arribat el comitè
sancionador donant 5 dies naturals perquè l’infractor pugui presentar les al·legacions
que consideri.
Als acords s’arribarà per majoria simple, en el cas d’empat de vots, el vot del
president/a valdrà doble.
Un cop passat aquest termini, el comitè sancionador prendrà una decisió respecte a la
sanció, notificant-la al infractor en un termini de 5 dies naturals.
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Sancions a Entrenadors:
Es constituirà un comitè disciplinari format per la junta directiva i el coordinador
esportiu.
S’iniciarà el procediment notificant a l’infractor de l’acord al que ha arribat el comitè
sancionador donant 5 dies naturals perquè l’infractor pugui presentar les al·legacions
que consideri.
Als acords s’arribarà per majoria simple, en el cas d’empat de vots, el vot del
president/a valdrà doble.
Un cop passat aquest termini, el comitè sancionador prendrà una decisió respecte a la
sanció, notificant-la al infractor en un termini de 5 dies naturals.
Sancions a socis i/o altres membres del club:
Es constituirà un comitè disciplinari format per tres socis que seran escollits a l’atzar i
dos membres de la Junta directiva.
S’iniciarà el procediment notificant a l’infractor de l’acord al que ha arribat el comitè
sancionador donant 5 dies naturals perquè l’infractor pugui presentar les al·legacions
que consideri. Un cop passat aquest termini, el comitè sancionador prendrà una decisió
respecte a la sanció, notificant-la al infractor en un termini de 5 dies naturals.
Als acords s’arribarà per majoria simple, en el cas d’empat de vots, el vot del
president/a valdrà doble.
Qualsevol sanció a algú del club es compartirà a la següent Assemblea general o
extraordinària que es produeixi.

10.- DISPOSICIÓ FINAL
Qualsevol disputa sobre algun punt no inclòs als estatuts o en aquest Regim intern, serà
d’aplicació la Llei d’Esport 1/2000 del 31 de Juliol tal com indiquen els nostres estatuts.
El present reglament intern ha estat aprovat en assemblea de socis de data 26/06/2019.

Parets del Vallès, 28 de Juny de 2019.
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