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Benvolguts/des socis i sòcies, 

 

M’adreço a vosaltres per fer-vos arribar el Reglament de Règim Intern (RRI simplificat) que 

té per objecte regular l’organització i funcionament de l’AE Carles Vallbona dins del marc 

constituït per la legislació esportiva vigent i amb subjecció plena a allò establert en el seu 

ideari i estatuts. 

 

Per aquesta raó, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació sorgida del Club, només 

té com a finalitat contribuir a la adequada formació de la personalitat i valors humans de tots 

i cadascun dels integrants del mateix, a través de la pràctica esportiva. 

 

Per dur a terme aquest RRI, el Club ha creat una estructura organitzativa composada per la 

Junta Directiva i la comissió esportiva que, basant-se en l’objecte fonamental anteriorment 

exposat i recolzant-se en una sèrie de procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les 

següents responsabilitats bàsiques que han d'ajudar-nos a millorar el dia a dia del nostre 

club. Esperem que sigui un dels marcs de referència de les actuacions de totes les persones 

que integrem la nostra entitat.  

 

En aquest document hi podrem trobar tot el seguit de drets i deures que cadascun dels 

diferents estaments que configuren el club, tenim la responsabilitat de complir i fer complir, 

com també la regulació d’aquelles qüestions que afecten a la vida quotidiana del nostre club. 

Aquest Reglament no ha estat creat només per ser un instrument fiscalitzador, sinó que ens 

ha de servir per ajustar millor les nostres actuacions, tant la dels responsables i tècnics del 

club, com la dels jugadors i jugadores, i socis i sòcies. 

 

També, pretén ser l’instrument que reguli el funcionament general del Club per tal d’adequar 

els objectius que des de tots els àmbits es plantegen quotidianament en la seva gestió. 

 

Es contemplen les funcions de tot el personal pertanyent a l’entitat així com l’estructura 

orgànica de la mateixa, amb les diferents relacions que es puguin donar entre ells. 

 

En el reglament es preveu un règim disciplinari sense perjudici de la responsabilitat civil o 
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penal en les quals puguin incórrer tots els components subjectes a la disciplina del club. 

 

La tipificació de les sancions a les corresponents infraccions, així com els estaments 

sancionadors del club són altres aspectes recollits en aquest Reglament, el qual intenta que 

es donin en el club les condicions idònies que resolguin qualsevol tipus de problemàtica que 

pugui donar-se. 

 

Espero que aquesta informació us sigui d’utilitat i que a més ens ajudi a fer el nostre club 

cada dia una mica millor. 

 

 

Ben cordialment, 

Joan Carles Marín 

President AE Carles Vallbona 
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1. DENOMINACIÓ, OBJECTE I DISPOSICIONS GENERALS                    
 
 

L’ “ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA”, és una entitat  privada constituïda 

en data 29 de setembre de 1997, formada per persones físiques amb personalitat jurídica 

pròpia i capacitat d’obrar, que té com a objectiu el foment, el desenvolupament i la pràctica  

continuada de l’activitat física i esportiva sense finalitat de lucre. 

 

 

L’activitat esportiva principal de l’entitat és el voleibol i els seus objectius són: 

 

- Potenciar les activitats físiques de nois i noies a Granollers i dins l’àmbit educatiu.  

- Incentivar les activitats per a les noies mitjançant el voleibol i altres esports. 

- Organitzar esdeveniments  esportius a Granollers. 

- Potenciar el voleibol a Granollers i al centre Institut Carles Vallbona. 

- Impulsar la millora de la convivència mitjançant l’esport. 

- Col·laborar amb entitats de Granollers i de la comarca per desenvolupar activitats 

conjuntes. 

- Oferir una formació a tots els entrenadors i monitors. 

- Aconseguir una formació integral de l’individu, físicament i mentalment. 

- Ajudar a l’AMPA de l’Institut Carles Vallbona a organitzar altres activitats esportives al 

centre. 

- Fomentar els valors educatius de l’Esport. 

- Fer de l’AE Carles Vallbona un referent de club a Granollers i Catalunya. 

- Fomentar la integració de totes les persones vinculades al club. 

- Inculcar una bona formació acadèmica de tots els esportistes del club. 

- Fomentar un programa de valors educatius de l’esport. 

 

 

L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA té com a modalitat o disciplina esportiva 

la de VOLEIBOL i s'afiliarà a la Federació Catalana de VOLEIBOL i formarà part de les 

activitats que organitzi el Consell Esportiu del Vallès Oriental i l’Ajuntament de 

Granollers. 

 

L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA CARLES VALLBONA inclou també les modalitats o disciplines 

esportives de: 

 ATLETISME 

 BÀDMITON 

 BASQUETBOL 

 FUTBOL SALA  

 GIMNÀSTICA AERÒBICA I FITNES 

 FUTBOL 7  

 HANDBOL 

 HANDBOL PLATJA 

 NATACIÓ 

 VOLEI PLATJA 
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La junta directiva podrà acordar la creació de noves seccions per a la pràctica d’altres 

modalitats o disciplines esportives. Tal decisió serà ratificada per l’assemblea general de 

l’entitat i comunicada al registre d’entitats esportives. 

 

 

2. ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, DE GOVERN I ADMINISTRACIÓ 

 

2.1 La junta directiva 

 

La junta directiva és l'òrgan de govern de l'entitat que té la funció de promoure, dirigir i 

executar les activitats esportives i les altres previstes estatutàriament, com també, gestionar 

el funcionament de l’entitat. Els quals, tots formaran part, obligatòriament, almenys a una de 

les diferents comissions de treball creades dins de la Junta 

 

La  junta directiva està formada per un mínim de 3 persones, una de les quals en serà 

president/a, una altra secretari/a i la tercera tresorer/a. Podran formar part de la junta 

directiva, a més dels càrrecs preceptius citats, un o més vicepresidents/es i els vocals que 

calguin, tots els membres de junta directiva hauran de reunir com a mínim els requisits 

següents: ser majors d'edat civil i no tenir suspesa la condició de soci numerari al moment 

de la convocatòria. 

 

Els càrrecs de la junta directiva són el president o presidenta, el de secretari o secretària i el 

de tresorer o tresorera. A més dels càrrecs abans citats a la junta hi poden haver un, una o 

més vicepresident o vicepresidenta i els i les vocals que calguin. Un vicepresident podrà 

exercir les funcions de secretari o tresorer. 

 

Els membres de la junta directiva són: 

 

PRESIDENT: Joan Carles Marín  

VICE-PRESIDENTS: David Martínez i Sara Isabel Garcia 

TRESORER:  Ana Olanrewaju 

SECRETARIA: Marifé Velasco  

VOCAL: Cristina Montero 
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2.2. L’administrativa 

 

La secretària del club dedicarà 2 dies a l’atenció de les famílies. El seu horari d’atenció és 

dimarts i dijous de 18:30 a 22:00 a l’oficina del pavelló de Can Bassa.  

 

Les seves funcions són: 

 

 Controlar, notificar i revisar  els horaris de partits. 

 Posar els resultats i classificacions als taulells i la informació de la pàgina web. 

 Fer els partes de les jugadores en cas d’accident. 

 Controlar el repartiment de loteries. 

 Controlar les ventes de material. 

 Controlar les inscripcions. 

 Informar als pares mitjançant correu electrònic de totes les informacions del club. 

 Control de roba esportiva. 

 Correcció de textos. 

 Fer un seguiment de les beques i de la situació en el pagament dels jugadors/es. 

 Centralitzarà totes les dades d’interès del club (adreces, telèfons, documents federatius, 

entre d’altres). 

 

 

2.3 El/la director/a esportiu (DE) 

 

El Club podrà comptar amb la figura del Director Esportiu (DE), persona que s’encarregarà 

de gestionar directament tots els assumptes estrictament esportius dins del Club en l’àmbit 

de totes les categories. 

 

Serà escollit o destituït per acord de la Junta Directiva del Club i nomenat pel President. El 

director esportiu podrà ser un membre de la Junta Directiva.  

 

Funcions del Director Esportiu 

 

 Fer complir el RRI i CC ( Codi Conducte ) a tots els jugadors, entrenadors, delegats i pares, 

instant-los al seu coneixement i a posar-lo en pràctica. 

 Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el Club i que li 

sigui encomanada. 

 Tindrà la facultat de passar els jugadors d’un equip a un altre, sempre que la situació 

esportiva així ho aconselli, fins i tot canviant-los de categoria sempre i quan no 

s’incompleixi ni vulneri el Reglament de la Federació Catalana de Voleibol o, si s’escau, la 
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Real Federación Española de Voleibol. Aquesta funció es farà amb acord amb la comissió 

esportiva ( CE). 

 Tindrà atribucions per cessar del seu càrrec a qualsevol entrenador que no compleixi 

amb les directrius marcades o que incompleixi de manera clara allò indicat en el RRI i el 

CC. Per a fer-ho, n’hi haurà prou amb que comuniqui la seva decisió a la Junta Directiva a 

través del seu responsable 

 Tindrà l’obligació de guardar les mateixes formes, respecte en qualsevol àmbit de la seva 

tasca, exigides a qualsevol altre component del Club. 

 Estarà obligat a complir les recomanacions i obligacions que li siguin assignades en el 

present Reglament, així com les que li fossin encomanades per la Junta Directiva. 

 Tindrà plens poders sobre jugadors, entrenadors i delegats de tots els equips del Club, 

sempre dins les normes establertes en el present Reglament. 

 Respectarà la intimitat del vestidor, no podent influir ni opinar en cap decisió presa dins 

d’aquest, on serà l’entrenador el màxim responsable, tret que la CE sigui requerit a fer-

ho. 

 Serà l’assessor de la Junta Directiva en tot allò que faci  referència als aspectes Esportius. 

 Marcarà la línia esportiva del club juntament amb els diferents coordinadors. 

 Serà l’encarregat de dirigir l’equip tècnic format pel : La Comissió Esportiva i els 

Coordinadors Esportius. 

 Coordinarà tots els aspectes i/o problemes esportius que es produeixin en el curs de la 

temporada.  

 Coordinarà amb la resta de coordinadors  del club tots aquells actes esportius 

organitzats. 

 Es reunirà periòdicament amb la CE  del club  amb la finalitat de realitzar un seguiment i 

control del treball esportiu per poder transmetre a la junta directiva. 

 Supervisarà i assessorarà la coordinadora de l’Escola Esportiva i coordinadora Federada. 

 Convocarà, juntament amb els diferents coordinadors, i membres de la junta directiva, 

una trobada anual de pares per informar de les activitats i informar del RRI. 

 Donarà el vist i plau a la convocatòria feta pel el DT/CE, referent a la formació dels 

tècnics del club, al llarg de la temporada, a les que assistiran tots els tècnics del club. 

 Col·laborar amb la directiva, les comissions i supervisar el bon funcionament dels equips 

del club. 

 Serà el responsable d’organitzar els horaris d’entrenament  i partits. Aquesta tasca serà 

delegada als diferents coordinadors. 

 

 

2.4 El/la director/a tècnic (DT) ó comissió esportiva ( CE ) 

 

El/la Director Tècnic (DT) del club, serà la persona responsable de dirigir tots els temes 

relacionats amb la direcció tècnica dels equips infantils, cadets, juvenils i sènior de totes les 

categories masculines i femenines. El nostre club delegarà aquesta funció en la Comissió 

Esportiva ( CE ) formada per la coordinadora escolar, al coordinadora federada i el director 
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esportiu. 

 

 

Serà escollit o destituït per acord de la Junta Directiva del Club i nomenat pel President.  

 

Per la temporada 2018/19 formà la CE les següents persones:  

 Coordinadora general: Mariona Casanovas 

 Coordinador federat categoria infantil i cadet:  Aitor Piñol 

 Coordinador federat juvenil i sènior: Gustavo Kunda 

 Director Esportiu: Joan Carles Marín 

 

Les funcions  de la CE són: 

 

 Coordinar amb la resta d’estaments del club tots aquells actes esportius que s’organitzin. 

 Marcar la línia a seguir a nivell esportiu, forma de joc, entre d’altres. 

 Presentar una memòria esportiva al finalitzar la temporada, així com les diferents propostes 

cara a la propera temporada. 

 Reunir-se un cop al mes amb la Junta Directiva o amb el Director Esportiu i amb els altres 

coordinadors del club, amb la finalitat de realitzar un seguiment dels objectius fixats i 

analitzar el seu grau de compliment, informant-ne de totes les incidències que es vagin 

produint. 

 Convocar nou reunions tècniques al llarg de la temporada a les que assistiran tots els 

entrenadors del club. 

 Comptar amb el vist i plau del director esportiu i de la junta directiva, en tot el referent a les 

altes i baixes de jugadors i entrenadors.  

 Proposar al finalitzar la temporada les plantilles de jugadors i entrenadors per a la següent. 

 Ser el responsable de fer un seguiment dels possibles entrenadors pel club, així com fer un 

control dels tècnics del club i coordinadors. 

 Organitzar la coordinació tècnica dels tècnics del club. 

 Fer un seguiment i control del funcionament de tots els equips. 

 Dirigir i supervisar el treball dels tècnics als entrenaments i partits. 

 Vetllar per la formació dels tècnics del club. 

 Dissenyar la formació dels tècnics com cregui oportú. 

 Ser el responsable de supervisar i assessorar el treball dels coordinadors masculins i femenins 

i el preparador físic. 

 Transmetre la forma de joc i valors que han de tenir els jugadors del club a tots els tècnics. 

 Gestionar, controlar i efectuar el seguiment de tots els jugadors i entrenadors del Club, 

estant a la seva disposició de cara a resoldre qualsevol problema que se’ls presenti. 

 Fer d’interlocutors entre els pares i els entrenadors. 

 Marcar les directrius a seguir a cada entrenador a principis de temporada en relació als 

mètodes d’entrenament, sense perjudici dels acords als quals arribi amb els mateixos per 

al desenvolupament de la seva tasca, així com els objectius a aconseguir en la temporada. 
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 Elaborar els informes que li siguin requerits i efectuarà seguiment d’altres equips, jugadors i 

entrenadors que, en un futur, poguessin ser interessants pel Club. 

 

 

2.5 El coordinadors esportius  

 

Al club hi haurà diferents coordinadors. 

 

Per la temporada 2018/19:  

 Coordinadora general: Mariona Casanovas 

 Coordinador federat categoria infantil i cadet:  Aitor Piñol 

 Coordinador federat categoria juvenil i sènior: Gustavo Kunda 

 Director Esportiu: Joan Carles Marín 

2.5.1 Coordinadora general:  

Les funcions són: 

 Coordinar el funcionament de l'escola esportiva  (equips infantils, alevins, benjamins i 

pre-benjamins).  

 Ser la responsable del programa de promoció a les escoles a Granollers. 

 Ser la responsable d’organitzar trobades al club en les categories a on no hi ha 

competició. 

 Realitzar el seguiment i control dels horaris dels partits del Consell Esportiu i de la FCV. 

 Actualitzar les altes i baixes del club. 

 Ser la responsable de la coordinació tècnica i esportiva de tots els monitors. 

 Ser la responsable de la formació de tots els monitors.  

 Ser la responsable de portar les fitxes al Consell Esportiu i de les fitxes de la FCV. 

 Promocionar el voleibol a Granollers. 

 Organitzar un Campus a l’estiu (juliol). 

 Fer un seguiment, control i contacte amb els futurs jugadors de cada equip. 

 Dissenyar i planificar junt amb els tècnics la temporada de cada equip. 

 Ajudar a fer als tècnics les programacions anuals dels diferents equips i/o seccions en el 

seu cas. 

 Controlar que cada entrenador faci el treball marcat per la CE. 

 Controlar que tots els tècnics facin un seguiment de les normes de disciplina del club. 

 Coordinar el treball dels tècnics durant els entrenaments i partits. 

 Treballar un cop a la setmana amb els jugadors de l’escola esportiva. 

 Treballar conjuntament  amb el coordinador de preparació física. 

 Formalitzar les fitxes de tots els equips amb col·laboració amb els tècnics. 

 Coordinarà els àrbitres escolars. 

 Coordinarà l’esport escolar. 

 Serà la responsable de dirigir el coordinador masculí i coordinadora federada. 
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 Dirigir, coordinar i controlar totes les activitats dels diferents equips del Club. 

 Executar les directrius marcades per la Junta Directiva, que li seran comunicades a través 

del DE. 

 Fer complir el RRI i CC ( Codi Conducte ) a tots els jugadors, entrenadors, delegats i pares, 

instant-los al seu coneixement i a posar-lo en pràctica. 

 Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el Club i que li 

sigui encomanada. 

 Tindrà la facultat de passar els jugadors d’un equip a un altre, sempre que la situació 

esportiva així ho aconselli, fins i tot canviant-los de categoria sempre i quan no 

s’incompleixi ni vulneri el Reglament de la Federació Catalana de Voleibol o, si s’escau, la 

Real Federación Española de Voleibol. Aquesta funció es farà amb acord amb la comissió 

esportiva ( CE). 

 Tindrà l’obligació de guardar les mateixes formes, respecte en qualsevol àmbit de la seva 

tasca, exigides a qualsevol altre component del Club. 

 Estarà obligat a complir les recomanacions i obligacions que li siguin assignades en el 

present Reglament, així com les que li fossin encomanades per la Junta Directiva. 

 Respectarà la intimitat del vestidor, no podent influir ni opinar en cap decisió presa dins 

d’aquest, on serà l’entrenador el màxim responsable, tret que la CE sigui requerit a fer-

ho. 

 Marcarà la línia esportiva escolar del club. 

 Coordinarà tots els aspectes i/o problemes esportius que es produeixin en el curs de la 

temporada.  

 Presentarà una memòria esportiva al finalitzar la temporada i les diferents propostes 

cara a la propera temporada. 

 Es reunirà periòdicament, un cop al mes, amb el DE, amb la finalitat de realitzar un 

seguiment dels objectius  fixats i analitzar el seu grau de compliment. Coordinarà amb la 

resta de coordinadors  del club tots aquells actes esportius organitzats. 

 Es reunirà periòdicament amb la CE  del club  amb la finalitat de realitzar un seguiment i 

control del treball esportiu per poder transmetre a la junta directiva. 

 Convocarà, juntament amb els diferents coordinadors, i membres de la junta directiva, 

una trobada anual de pares escolars per informar de les activitats i informar del RRI. 

 S’encarregarà de fer la formació dels monitors de l’Escola Esportiva o buscarà persones 

que ho facin. 

 

 

2.5.2 Coordinador de la preparació física 

Aquest any aquest funció la farà la comissió esportiva i únicament els equips cadet i juvenil 

de 1a Catalana tindran un preparador físic. 

 

Les funcions són: 

 

 Ser el responsable de dirigir i coordinar la preparació física de tots els equips del club. 
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 Dissenyar junt amb els tècnics una planificació adaptada a cada equip per fer un treball  

coherent en les diferents categories. 

 Dissenyar i planificar junt amb els tècnics i els coordinadors esportius la temporada de 

cada equip. 

 Dirigir i supervisar el treball dels tècnics als entrenaments i partits, referent a la part 

física. 

 Junt amb el servei metge i els tècnics, serà el responsable de la recuperació física dels 

jugadors, després d’una lesió. 

 Ajudar al servei metge a millorar la rehabilitació dels jugadors. 

 Fer una formació al llarg de la temporada amb els monitors de l’Escola Esportiva per 

formar-los en l’aspecte físic. 

 Potenciar el treball físic d’aquells jugadors/es que juntament amb els coordinadors i 

entrenadors cregui oportú. 

 Es reunirà periòdicament amb els coordinadors i entrenadors per planificar el treball dels 

equips. 

 En cas de no existir aquesta figura dintre del club assumirà les seves funcions els 

entrenadors. 

 

2.5.3 Coordinadors federats: 

 

Les funcions són:  

 

 Responsable del material esportiu. 

 Responsable de fer el quadern de l’entrenador 

 Farà d’interlocutora entre els pares i els entrenadors federats. 

 Treballar conjuntament  amb el coordinador de preparació física. 

 Seguiment dels entrenaments i partits dels diferents equips del club federats. 

 Coordinarà els diferents tornejos dels equips federats 

 Dirigir, coordinar i controlar totes les activitats dels diferents equips federats del Club. 

 Executar les directrius marcades per la Junta Directiva, que li seran comunicades a través 

del DE. 

 Fer complir el RRI i CC ( Codi Conducte ) a tots els jugadors, entrenadors, delegats i pares, 

instant-los al seu coneixement i a posar-lo en pràctica. 

 Tindrà la facultat de passar els jugadors d’un equip a un altre, sempre que la situació 

esportiva així ho aconselli, fins i tot canviant-los de categoria sempre i quan no 

s’incompleixi ni vulneri el Reglament de la Federació Catalana de Voleibol o, si s’escau, la 

Real Federación Española de Voleibol. Aquesta funció es farà amb acord amb la comissió 

esportiva ( CE). 

 Tindrà l’obligació de guardar les mateixes formes, respecte en qualsevol àmbit de la seva 

tasca, exigides a qualsevol altre component del Club. 

 Estarà obligat a complir les recomanacions i obligacions que li siguin assignades en el 

present Reglament, així com les que li fossin encomanades per la Junta Directiva. 
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 Respectarà la intimitat del vestidor, no podent influir ni opinar en cap decisió presa dins 

d’aquest, on serà l’entrenador el màxim responsable, tret que la CE sigui requerit a fer-

ho. 

 Marcarà la línia esportiva del club. 

 Coordinarà tots els aspectes i/o problemes esportius que es produeixin en el curs de la 

temporada.  

 Presentarà una memòria esportiva al finalitzar la temporada i les diferents propostes 

cara a la propera temporada. 

 Es reunirà periòdicament, un cop al mes, amb el DE, amb la finalitat de realitzar un 

seguiment dels objectius  fixats i analitzar el seu grau de compliment. Coordinarà amb la 

resta de coordinadors  del club tots aquells actes esportius organitzats. 

 Convocar nou reunions tècniques ( 1 al mes ) al llarg de la temporada a les que assistiran 

tots els entrenadors del club 

 Es reunirà periòdicament amb la CE  del club  amb la finalitat de realitzar un seguiment i 

control del treball esportiu per poder transmetre a la junta directiva. 

 Farà la  convocatòria feta pel el DT/CE, referent a la formació dels tècnics del club, al llarg 

de la temporada, a les que assistiran tots els tècnics del club. 

 Dirigir la part esportiva federada del club. 

 Col·laborar amb la directiva, les comissions i supervisar el bon funcionament dels equips 

del club. 

 Serà el responsable d’organitzar els horaris d’entrenament  i partits federats. Aquesta 

tasca serà delegada als diferents coordinadors. 

 

 

2.6 Els oficials 

 

2.6.1 Els delegats d’equip 

 

Per cada equip s’intentarà que hi hagi un oficial titular i un oficial suplent (delegat de camp) 

que podrà ser un/a pare/mare. 

 

Juntament amb l'entrenador serà responsabilitat seva el comportament humà de tots els 

integrants de l'equip. Com a oficial de l’equip, representarà a aquest en el decurs d’actes 

esportius en els quals hi participi. 

 

S’assabentarà dels drets i deures inherents al seu càrrec, que segons el Reglament de 

competicions de la Federació Catalana de Voleibol ha de complir i fer complir. 

 

Serà escollit per l’entrenador/a i ratificat per la junta. El delegat d’equip podrà ser un membre 

de la Junta Directiva o un pare/mares. 

 

Si un equip no té delegat farà les seves funcions l'entrenador. 
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Les  tasques que haurà de desenvolupar seran: 

 

A l'inici de la temporada: 

 Comprovar la correcta tramitació de les fitxes. 

 Recopilar les adreces, telèfons i correus electrònics dels integrants de l'equip: jugadors, 

entrenador, entre d’altres. 

 Vetllar que tots els integrants de l’equip siguin socis del club. 

 Vetllar i supervisar, juntament amb l’entrenador, que tots els integrants de l’equip 

participin a les activitats organitzades pel club (Activitats, Sopars, entre d’altres.)  

 Estarà informat de les dades de tots els equips contraris. 

 Serà el responsable de la sol·licitud i lliurament del material esportiu del seu equip. 

 

Durant la temporada: 

 

1. Haurà d’estar en contacte amb l’equip tècnic per coordinar tot allò que fa referència a: 

 Horaris i camp de joc, almenys amb 10 dies d’antelació.  

 Desplaçaments. 

 Peticions de material tant esportiu com mèdic.  

 

 

Durant els partits: 

 Acordar i complir l’assistència a l’entrenament del dijous o divendres per ajudar a 

organitzar el partit i el desplaçament de la setmana. 

 Informar a l’entrenador dels resultats dels partits del grup, a on participa el seu equip. 

 Revisar l’acta del comitè de competició de la Federació, per controlar, les sancions del 

propi equip , o d’un equip del mateix grup. 

 Revisar la farmaciola, cada setmana , per omplir-la si és necessari. 

 Acordar qui dels 2 oficials serà el delegat de camp. 

 Controlar les pilotes a casa. 

 

Durant la competició: 

 Portar la farmaciola complerta. 

 Controlar les pilotes.  

 Portar aigua pel partit. 

 Presentar-se a l’àrbitre i entregar les fitxes. 

 Posar-se a disposició de l’entrenador per qualsevol necessitat. 

 No ser un problema per l’entrenador (atenció sancions). 

 Controlar el resultat del partit durant i al final.  

 Tindrà cura de les incidències del partit i informarà de les mateixes a la junta directiva  

 Fer una fotografia de l’acta del partit. 
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Després de la competició: 

 Saludar educadament als àrbitres, sense importar la conducta d'aquets durant el 

partit.  

 Recollir les fitxes i l’acta. Llegir l’acta en el moment del lliurament , comprovar les 

incorreccions, les possibles sancions i el resultat. 

 Donar informació a la premsa del resultat del partit i informació de la competició. 

 Passar el resultat del partit abans del diumenge a la nit a la persona responsable del 

club per penjar-ho a la WEB. 

 

Altres funcions  

 Col•laborar amb el tècnic en la confecció de fitxes de joc, controls físics, entre 

d’altres. 

 Col•laborar amb el tècnic en la responsabilitat d'equipacions, loteries, inscripcions, 

material, entre d’altres. 

 

2.6.2 El delegat de camp 

 

 S’assabentarà dels drets i deures inherents al seu càrrec, que segons el Reglament de 

competicions de la Federació Catalana  ha de complir i fer complir 

 Serà escollit per l’entrenador/a i ratificat per la junta. El delegat de camp podrà ser un 

membre de la Junta Directiva 

 

2.6.3 L’entrenador i monitor  

 

Els entrenadors i monitors són aquells membres del Club que exerceixen la funció docent en 

l’àmbit esportiu i l’exercici dels quals s’orientarà a la realització dels fins educatius i esportius 

establerts en l’ideari del Club. 

 

Per la seva proximitat al jugador, constitueixen el nucli principal de la seva formació i 

gaudeixen de l’absoluta confiança tant del Director Esportiu, com de la Junta Directiva. 

 

La designació dels entrenadors competeix a la Junta Directiva, a proposta del DE o del CE. 
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Drets dels entrenadors i monitors 

 

 Exercir les seves funcions dins del respecte a l’ideari del Club i al present Reglament en 

els equips de treball als quals se’ls destini. 

 Ser informats, per qui correspongui, dels assumptes que afecten al Club en general, dins 

de l’àmbit de les seves competències, i a ells en particular. 

 Ser tractats amb respecte i correcció per la resta d’estaments i integrants del Club. 

 Tindran dret a l’ús de tots els mitjans materials i instal·lacions de les que disposi el Club, 

per complir els fins del mateix, i atenent-se a les normes que en regulen l’ús. 

 Presentar peticions, suggerències i queixes d’ordre esportiu formulades directament 

davant del responsable designat o per escrit als òrgans unipersonals i col·legiats del Club. 

 Rebre la formació necessària per exercir com a entrenadors en la categoria que ho facin. 

 

 

Deures dels entrenadors i monitors 

 

 Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i, un cop aprovada pel Director 

Esportiu, desenvolupar i complir amb la programació establerta. 

 Participar, tret de causa degudament justificada, en totes les activitats programades, així 

com en les que sigui degudament convocat. 

 Mantenir en l’aspecte personal i en el tècnic-esportiu, una conducta digna i respectuosa 

amb l’ideari del Club en el desenvolupament de les seves funcions, així com en la seva 

relació amb els diferents estaments i membres del Club, especialment amb els 

esportistes.  

 Exercir amb competència, exactitud i puntualitat les tasques i activitats corresponents.  

 Atendre les consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el 

desenvolupament dels valors assenyalats en l’ideari del Club 

 Atendre les consultes dels pares dels esportistes en ordre a compartir la tasca educadora 

en l’àmbit de la seva competència. 

 Aplicar el present Reglament en el seu nivell de competència. 

 Mantenir l’ordre i neteja en l’espai esportiu que ocupi en cada moment, en el seu nivell 

de competència. 

 Estaran obligats a vetllar pel material esportiu que utilitzin i seran responsables del 

mateix des de l’inici fins la seva recollida. 

 Respectaran i compliran els acords presos per la Junta Directiva. 

 Portar sempre l’equipament esportiu adequat a l’activitat de la qual es tracti, complint 

en tot moment les especificacions que es detallen per al mateix. 

 Tenir, com a mínim, la titulació requerida per exercir com a entrenador en la categoria en 

la que ho faci. En cas de no tenir-la, estarà obligat a aconseguir-la durant la mateixa 

temporada en la que exerceixi. 

 Serà el responsable de buscar i assumir totes les funcions del delegat d’equip en cas de 

no tenir el seu equip. 
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 Serà el  responsable de decidir qui serà el delegat de camp , dintre dels seus 2 oficials 

d’equip. 

 Serà el responsable del rendiment físic i esportiu de l’equip i, juntament amb l’oficial de 

l’equip, del comportament humà del mateix. 

 Elaborarà els plans i programes de treball del seu equip i unificant els seus criteris amb 

les directrius marcades per la direcció tècnica 

 Serà nomenat per la Direcció Esportiva. 

 Informarà a la direcció tècnica o DE, i aquesta a la junta directiva, del desenvolupament 

de la temporada, almenys una vegada al mes i, juntament amb l’oficial de l’equip al 

finalitzar la temporada, prepararà la memòria anual i el projecte de la propera. 

 Serà responsable de la participació de tots els integrants de l’equip a fi que participin a 

les activitats organitzades pel club (venda loteries, sopars, etc.) 

 Assumirà la política social i esportiva, marcada per la junta directiva, no poden incloure 

ni excloure a cap jugador, sense el vist i plau de la junta i del DT ó DE. 

 Serà el responsable que tots els jugadors i pares respectin el reglament intern del club. 

 Valorarà l’esforç complementari del jugador en l’assistència a tots els entrenaments, 

podent ser determinant per convocatòries i titularitat en els partits. 

 Es faran responsables de la preparació física en cas que el club no tingui coordinador 

d’aquest apartat. 

 Assumirà les funcions del delgat d’equip en cas de no tenir o absència del mateix. 

 Participarà de forma obligada a les reunions tècniques que organitzi el club i a les 

reunions de formació. 

 Cada entrenador serà el tutor assessor d’un monitor de l’escola esportiva.  

 Participarà un cop al mes en reunions informatives i formatives del club. 

 Vetllarà perquè tots els jugadors del seu equip juguin mínim d'un set durant el partit. En 

cas de ser l'entrenador d'un equip “A” del club, intentarà que tots els jugadors juguin un 

mínim de 25 punts al llarg del partit. Aquesta obligació de l'entrenador a l'hora de fer 

jugar els seus jugadors ha de ser possible sempre que el jugador no hagi faltat a entrenar 

i hagi complert amb els requisits que demana l'entrenador. 

 Farà una reunió de pares al principi de temporada per explicar el funcionament del seu 

equip i les normes de funcionament. 

 Fer complir el programa de valors educatius del club. 
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Funcions 

 

FORA DE LA COMPETICIÓ: 

 

 Responsable  del seu equip. 

 Col·laborar amb el delegat per fer les seves funcions. 

 Control de les dades del seus jugadors: fitxa de jugador, inscripcions, revisions metges, 

loteries entre d’altres, pagaments... 

 Confecció de les fitxes amb col·laboració amb el delegat. 

 Responsable del material durant els entrenaments i durant els partits. Important 

controlar les pilotes i ordenar el material que es fa servir. 

 Responsable  que els seus jugadors respectin la instal·lació amb normes de civisme. 

 S'ha d'informar de l'horari del partit i comunicar-ho amb temps als jugadors. 

 Fer un seguiment dels valors proposats pel club 

 

DURANT LA COMPETICIÓ: 

  

 És el responsable de l'equip de dirigir-se a l'àrbitre. 

 Ha de procurar  que els seus jugadors tinguin un comportament esportiu i educat a la 

pista, envers a l'àrbitre , als adversaris i al públic. 

 Fer les funcions del delegat si no es té o si no ha pogut anar a un partit. 

 Guardar totes les pilotes abans de començar el partit. 

 

DESPRÉS DE LA COMPETICIÓ 

 

 Ha de saber acceptar el resultant donant un bon exemple de comportament als seus 

jugadors. L’ACTITUD ÉS EL REFLEXE DEL LIDERATGE. 

 Ha de vetllar pel bon comportament dels seus jugadors. 

 Ha de conèixer el reglament i saber el que s’ha de fer en cas de reclamació o recurs 

corresponent, informant immediatament al Director Tècnic i Directiu corresponent. 
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3. ELS JUGADORS 

 

Drets dels jugadors 

 

 El jugador té dret a rebre una formació que garanteixi el ple dret de la seva personalitat. 

 Tots els jugadors tenen dret a que es respecti la seva integritat física, moral i la seva 

dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques o morals. 

 Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés als diferents nivells 

esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les 

seves aptituds per a l’esport. 

 Per garantir aquest dret, l’AE Carles Vallbona  es compromet a facilitar: 

o Un entrenador per cada equip. 

o Instal·lacions esportives adequades per la pràctica de l’esport. 

o Equipament esportiu adequat a la pràctica a efectuar. 

o Horaris d’entrenaments. 

o Inscripció i participació dels equips en les competicions oficials, en el cas que així 

ho desitgin. 

o L’ensenyament de la disciplina esportiva del voleibol. 

o La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral 

de l’esportista. 

o Formar en valors educatius. 

 

 Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club a través de la 

designació de capitans en cadascun dels equips, així com a incorporar-se a l’equip 

organitzador d’activitats relacionades amb el Club. 

 

 

El capità de l’equip 

 

Designació: 

 Cada equip, a proposta del seu entrenador i mitjançant votació de tots els jugadors, 

designaran dos-tres capitans, per cada temporada (buscant diferent rols i que tot l’equip 

quedi representat). 

 El sistema a seguir per a la seva designació podrà ser modificat pel Director Esportiu quan es 

donin unes circumstàncies que així ho aconsellin. 

 En determinades situacions, un jugador podrà ser desposseït de la capitania que ostenta si no 

compleix les seves funcions adequadament. 

 

 

 

Funcions del capità 
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⁃ El capità és l’enllaç entre l’entrenador i els seus companys i, al mateix temps, el portaveu 

d’aquests. 

⁃ En determinades circumstàncies, i per causes de força major, amb la direcció adequada, 

haurà de realitzar funcions assignades a l’entrenador, tals com dirigir l’escalfament, dirigir 

part de l’entrenament, decidir els canvis en els partits, entre d’altres. 

⁃ Haurà de preocupar-se que els seus companys estiguin degudament informats dels horaris 

d’entrenaments, partits, convocatòries, desplaçaments, entre d’altres. 

⁃ Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant en els entrenaments 

com en els partits, així com en qualsevol circumstància i lloc en que es trobi l’equip. 

 

Deures i obligacions dels jugadors 

 

Tots els jugadors que formin part de l’AE Carles Vallbona tindran els següents deures i 

obligacions: 

 Respectar els drets dels esportistes que s’estableixen en aquest Reglament. 

 Assistir als entrenaments programats pel Club, esforçant-se i obligant-se a aprendre i 

millorar en tots els aspectes.  

 L’assistència és obligatòria per tots els jugadors ( encara que estigui lesionat ). En cas de 

no poder assistir, s’haurà de comunicar amb anterioritat al cos tècnic, o trucar al club o 

entrenador. En cas de lesió, el jugador estarà amb l’equip a la part inicial del 

entrenament (part teòrica), i després pactarà amb l’entrenador el que ha de fer. 

 “La puntualitat és la base d’una vida ordenada”, i serà la norma a l’hora d’iniciar els 

entrenaments i les convocatòries dels partits. En cas de no arribar puntualment, és tindrà 

en compte a l’hora de jugar més o menys minuts durant la competició. 

 Estar completament equipats i preparats per començar l’entrenament amb rigorosa 

puntualitat. 

 Assistir a tots els partits ( encara que no estigui convocat ) i actes , amb l’equipació 

esportiva que li sigui facilitada pel Club; essent l’equipament esportiu el principal 

element identificador; el qual els jugadors estan obligats a portar complint les 

especificacions que per al mateix es detallen. 

 Un jugador que falti a un entrenament no tindrà dret a jugar de titular en un partit. 

 S’exigirà respecte absolut a tots els companys de l’equip, i a la resta de jugadors i 

jugadores que formen part de l’escola , així com al cos tècnic i coordinadors. De la 

mateixa forma s’haurà de tractar als àrbitres i als adversaris durant els partits. Hem de 

tenir en compte que dins del terreny de joc no tenim rivals sinó companys, amb els quals 

compartim un entrenament més. 

 Tenir cura del llenguatge, tant amb els companys com amb el cos tècnic del club, serà 

norma obligatòria per a tots els jugadors i jugadores, la incorrecta utilització del 

llenguatge serà motiu de sanció. 

 Cal recordar que el voleibol és un esport d’equip, i per tant, la teva actitud i els teus 

esforços han d’estar sempre al servei de l’equip. L’entrenador, com a màxim 

responsable, és l’encarregat de coordinar tots els components que conformen un equip, 

per tal que el grup funcioni correctament. 
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 La dutxa serà obligatòria després dels entrenaments i els dies de competició (excepte 

autorització dels pares) , i tindrem cura del nostre aspecte. 

 El respecte i el bon ús de totes les instal·lacions, així com del material, formarà part del 

procés de formació de cada jugador, i serà norma obligada per a tots. 

 Cuidar tot el material del Club, tant el comú com el que particularment li sigui assignat. 

 Tornar en perfectes condicions l’equipació que li sigui facilitada pel Club quan abandoni 

l’entitat en cas que no sigui de la seva propietat. 

 Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments i partits, amb els jugadors 

contraris, companys, àrbitres, entrenadors i qualsevol altra persona relacionada amb el 

Club, tant propi com rival. 

 Comprometre’s al desenvolupament de l’activitat esportiva durant tota la temporada, 

sense perjudicar els interessos esportius del Club. 

 Respectar les normes de convivència dins i fora del Club. Aquest deure es concreta en les 

següents obligacions: 

 Respectar l’ideari del Club 

 Respectar i utilitzar correctament els béns materials i les instal·lacions esportives. 

 Respectar i acatar les decisions adoptades pels òrgans unipersonals i col·legiats del Club. 

 Col·laborar en les activitats socio-esportives organitzades del club en que siguin 

requerits. 

 Tot jugador, tant federat com escolar, estarà obligat a pagar la totalitat de la fitxa o 

quota anual com a soci esportista. 

 Realitzar el pagament de les quotes en els terminis establerts pel Club. En el cas que un 

rebut sigui retornat, el jugador s’haurà de fer càrrec de les comissions que se’n derivin. 

 A participar en els actes del club, en els entrenaments i partits propis del seu equip. 

 A utilitzar totes les instal·lacions esportives de forma correcta, evitant el seu 

deteriorament o desperfectes. 

 Com a representants del club tindran cura de guardar la bona imatge de l’entitat tant a 

dins coma fora de les pistes de joc, durant els desplaçaments i allà on siguin en nom del 

Club.  
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Selecció de jugadors 

 

Els equips estaran integrats prioritàriament per jugadors residents a Granollers . No obstant, 

per elevar el nivell de competitivitat o per manca de jugadors necessaris per completar 

l’equip d’una determinada categoria, podran integrar-se en els diferents equips altres 

jugadors de residència o procedència diferent. 

 

 Seran considerats com a jugadors/es tots aquells que tinguin fitxa vigent del club i hagin 

satisfet la quota corresponent com a soci esportista. 

 Com a jugadors/es del club, restaran sotmesos a la disciplina en primera instància de 

l'Entrenador, Oficials del seu equip, Director Esportiu, Director Tècnic, a les superiors de 

la Junta Directiva i a aquest Reglament. 

 

 

4. ELS SOCIS 

 

Són socis de l’entitat les persones físiques que havent sol·licitat l’admissió mitjançant  el 

procediment estatutari han estat acceptades per la junta directiva. Els socis podran ser de 

les classes següents: numeraris, esportistes, d’honor i aspirants. 

 

Els socis esportistes no tenen vot a l'assamblea general. 

 

Adquiriran la categoria de socis, aquelles persones que sol·licitin el seu ingrés al club, i 

abonin la quota anual corresponent de 100€. 

 

Els drets i deures dels socis es poden trobar als estatuts del club. 
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5. ELS PARES I MARES 

 

Tot jugador que pertanyi al Club i sigui menor de 18 anys estarà representat pel seu pare, 

mare o tutor legal reconegut. 

 

Els pares i mares dels jugadors i jugadores del nostre club no hauran de formalitzar 

obligatòriament la seva inscripció com a soci numerari. Tots els familiars podran de 

col·laborar amb el club 

 

Deures i obligacions pares 

 

 Es fa necessària una complicitat entre el projecte esportiu del club i el suport dels pares 

cap a l’execució de la seva tasca. 

 Les mares i/o els pares hauran d’acompanyar als seus fills tant als partits oficials com en 

aquelles activitats proposades pel club. 

 En el decurs dels partits cal mantenir una actitud respectuosa, tant amb l’equip contrari 

com amb els àrbitres, com també cal acceptar i respectar les decisions esportives que 

prenguin els diferents entrenadors/es del club 

 Cal participar activament en aquells actes que plantegi el club, tant siguin de participació 

social, com adreçats al manteniment de l’entitat (venda loteries, actes festius,...) 

 La inscripció d’un jugador al Club suposa el coneixement i la acceptació per part seva o 

dels seus representants legals de l’ideari i el present Reglament 

 Tindran l’obligació de fer que els seus fills respectin aquesta normativa. 

 A l’inici de cada temporada, facilitaran les dades identificatives, administratives i 

autoritzacions pertinents que el Club els sol·liciti 

 Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada pel Club estigui vigent i 

d’entregar-la en els terminis estipulats 

 Es comprometen a efectuar els pagaments obligatoris acordats i requerits pel Club en la 

forma i terminis establerts 

 Els pagaments esmentats són la quota per temporada establerta pel Club del seu fill/a i 

el pagament de l’equipació. 

 Procuraran, en la mesura de les seves possibilitats, acompanyar a l’equip i col·laborar en 

el desplaçament dels jugadors als camps aliens, quan siguin requerits per fer-ho 

 Hauran de mantenir en els entrenaments i partits el mateix comportament exigit a 

entrenadors i jugadors 

 Tenen terminantment prohibit l’accés als vestidors i a la pista de joc. 

 Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos o 

aturades, s’abstindran en tot moment d’aconsellar, recomanar o fer qualsevol 

observació, tant a jugadors com entrenadors, els quals tenen competència exclusiva per 

a aquest fi. 
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 Instaran als seus fills a que obeeixin en tot moment a l’entrenador de l’equip i que 

segueixin les directrius marcades pel mateix. 

 Informaran en tot moment al club de qualsevol situació que pugui millorar la relació amb 

el seu fill i/o la seva actitud. 

 Ajudarà als entrenadors a desenvolupar el projecte de valors i facilitarà el cumpliment de 

les normes de l'equip del seu fill/a i del club. 

 

Drets dels pares 

 

⁃ Els pares tindran dret en tot moment a ser informats de la marxa esportiva i del 

comportament dels seus fills 

⁃ Els drets i obligacions dels pares recollits en el present Reglament s’entendran referits, en cas 

d’absència d’aquests, al tutor o representant legal del jugador. 

⁃ Tindran dret a poder parlar amb l’entrenador, DT o DE del Club. Es recomana que abans de 

parlar amb el DT o DE del club, es faci prèviament amb l’entrenador. 
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6. EL RÈGIM DISCIPLINARI 

 

 S’estableix el present règim disciplinari amb l’objectiu de preservar el bon nom del Club i 

aconseguir un funcionament d’aquest d’acord amb el que el seu nom representa. 

 El present règim disciplinari serà d’aplicació a tots els components del Club: junta, jugadors, 

entrenadors, delegats i pares/mares/tutors. 

 Els membres de la Junta Directiva en general, i el Director Esportiu i entrenadors en 

particular, posaran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en 

aquest Reglament mitjançant el contacte i col·laboració constant. 

 Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors estan facultats per adoptar les mesures 

que considerin pertinents per mantenir l’ordre dins l’equip, comunicant posteriorment tota 

decisió adoptada al Director Esportiu. RÈGIM INTERN 

 El règim disciplinari regulat en aquest Reglament s’entén, sense prejudici de la 

responsabilitat civil o penal, en la qual puguin incórrer tots/es aquells/es components que 

estiguin subjectes a la disciplina del club. 

 L'àmbit de la potestat disciplinària esportiva s’entén a les infraccions comeses amb ocasió o 

com a conseqüència del joc, competició o prova i a la conducta contrària a la disciplina i/o 

normes de caràcter esportiu, les quals com a principis generals s'estableixen en el present 

reglament. 

 Les faltes podran ser: lleus, greus i molt greus. 

 

Son faltes lleus: 

 El formular observacions a jutges, àrbitres, tècnics i autoritats esportives en l'exercici de 

les seves funcions, en la forma que suposi una lleugera incorrecció amb el públic o amb 

els propis companys. 

 El descuit en la conservació i cura de les instal·lacions esportives i altres mitjans 

materials. 

 L’incompliment de les normes esportives per negligència o descuit excusable. 

 Les faltes injustificades, per part dels jugadors, de puntualitat. 

 Les faltes injustificades, per part dels jugadors, no reiterades d’assistència a 

entrenaments i partits. 

 L’actitud passiva, per part dels jugadors, als entrenaments i partits. 

 La falta de respecte, tant per part dels jugadors com d’entrenadors, delegats i pares, als 

seus companys, entrenadors d’altres equips, que es portin a terme en entrenaments, 

partits i desplaçaments, o amb altres jugadors, àrbitres, etc. 

 Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa no greus . 

 Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el desenvolupament normal de les 

activitats del Club. 
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Son faltes greus: 

 Els insults o ofenses greus a jutges, àrbitres, tècnics, dirigents, autoritats esportives i 

jugadors. 

 El no compliment d'ordres i instruccions que s'haguessin adoptat per les persones i 

òrgans competents en l'exercici de les seves funcions, cas que el fet no pugui considerar-

se com a falta molt greu. 

 Proferir paraules o executar actes que atemptin contra la dignitat de les persones 

adscrites al club, o contra el públic assistent a un partit, prova o competició. 

 Actes públics que atemptin al bon fer i estar o a la dignitat esportiva. 

 L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat o 

funció esportiva desenvolupada. 

 I en general, les conductes contràries a les normes esportives sempre que no es puguin 

classificar com de molt greus. 

 Les faltes injustificades reiterades d’assistència, per part de jugadors i entrenadors, a 

entrenaments i partits. 

 La reiterada i contínua falta de respecte amb els companys o l’entrenador, per part dels 

jugadors, així com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter 

greu que es portin a terme en entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres 

jugadors, entrenadors, àrbitres, etc. 

 Els actes d’indisciplina, inúria o ofensa greu per part dels jugadors, entrenadors i pares, 

als membres del Club; i altres en deteriorament de la imatge del Club 

 L’agressió física entre membres del Club o d’altres Clubs, així com a àrbitres, 

espectadors, etc. 

 Els actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats 

del Club. 

 Sortir la nit abans d'un partit i no complir  els acords de l'equip. 

 La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en la mateixa temporada esportiva. 

 

Seran faltes molt greus: 

 Les agressions a jutges, àrbitres, tècnics, directius, autoritats esportives, jugadors i públic 

assistent. 

 Les protestes, intimidacions o coaccions col·lectives o tumultuàries que impedeixin la 

celebració d'un partit, prova o competició o que obligui a la seva suspensió. 

 La manifesta desobediència a les ordres i instruccions dels jutges, àrbitres, tècnics, directius i 

altres autoritats esportives. 

 La usurpació d'atribucions. 

 Els actes de rebel·lia contra els acords del club. 

 Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d'un partit, prova o 

competició. 

 Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra els membres del Club o altres, en 

deteriorament de la imatge del Club. 
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 L’agressió física molt greu a membres del Club o d’altres Clubs, així com als àrbitres, 

espectadors, etc. Per part de qualsevol membre del Club 

 La comissió de tres faltes greus en una mateixa temporada esportiva. 

S 

Les sancions 

1. Advertiment. 

2. Amonestació. 

3. Suspensió i inhabilitació temporal. 

4. Privació temporal o definitiva com a persona integrant del club. 

5. Inhabilitació a perpetuïtat. 

 

Per la comissió de les faltes enumerades anteriorment, s’imposaran per part del Comitè de 

Disciplina o la Junta Directiva les següents sancions: 

 

Per faltes lleus: 

- Amonestació privada 

- Amonestació escrita i comunicada als pares en cas de ser menors d’edat 

- Suspensió de la pràctica esportiva per un temps màxim de 15 dies 

 

Per faltes greus: 

- Advertència, en el cas de contínues faltes injustificades d’assistència, en la que s’inclourà un 

informe detallat dels  entrenadors corresponent i del Director Esportiu sobre aquest actitud. 

- Canvi d’equip del jugador si fos possible.  

- Suspensió del dret de la pràctica esportiva per un període de temps màxim d’un mes. 

- El club podrà sancionar esportivament a un jugador/a , si el pare rep una sanció greu. 

 

Per faltes molt greus: 

- Estudiat el cas pel Comitè de Disciplina i/o per la Junta Directiva i prèvia obertura del 

corresponent expedient informatiu, es podrà optar per l’expulsió definitiva del Club. 

- La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del jugador, prèvia petició i 

comprovació d’un canvi positiu d’actitud. 

- Les respectives infraccions s'adoptaran atenent a la seva gravetat per: 

 

Faltes lleus: Entrenador o oficial d'equip, aixecant informe al DT i DE. 

Faltes greus: Director Esportiu, aixecant informe a la Junta Directiva. 

Faltes molt greus: Junta Directiva. 

 

Les faltes lleus i les greus prescriuen a l'any i les molt greus fins als tres anys. 

 

Son circumstàncies que agreugen la responsabilitat (circumstància atenuant): 

- La reiteració.  
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- El penediment espontani. 

- La reincidència. 

 

Per procedir a posar en pràctica el present Reglament, la Junta Directiva del Club crearà el 

Comitè de Disciplina que, estarà compost per un mínim de tres persones i un màxim de cinc, 

essent una d’elles el Director Esportiu i la resta de directius del Club, podent si el President 

ho considera oportú, formar part d’aquest comitè una persona aliena al Club i de reconegut 

prestigi en assumptes disciplinaris. 

 

El Director Esportiu, per delegació de la Junta Directiva, serà el responsable d’establir les 

sancions per les faltes classificades com a lleus, informant degudament a la Junta Directiva i 

al Comitè de Disciplina, els quals es reuniran urgentment a aquest efecte per ratificar, en el 

seu cas, allò acordat pel Director Esportiu. 

 

 

En el cas de faltes greus i molt greus, el Comitè de Disciplina designarà entre els seus 

membres a un instructor que obri expedient; formularà plec de càrrecs a l’infractor; donarà 

audiència a aquest o al pare/mare/tutor; a l’entrenador i al Director Esportiu, i a quantes 

persones al seu judici puguin aportar dades d’interès, elevant informe sobre l’esmentat 

expedient al Comitè de Disciplina. 

 

Per tot allò exposat anteriorment, es tindrà en compte: 

 

1. La instrucció de l’expedient haurà d’acordar-se en el menor termini possible i, en tot cas, no 

superar els 10 dies des que es té coneixement de la falta. 

2. Posteriorment, es donarà audiència a l’infractor i, si és menor d’edat, als seus pares/tutors, 

comunicant les faltes imputades i la proposta de sanció acordada per escrit. 

3. El termini d’instrucció de l’expedient no podrà excedir els 10 dies hàbils 

4. La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, podrà decidir l’arxiu i sobreseïment 

de l’expedient sancionador quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin 

5. En el moment de decidir la resolució de l’expedient disciplinari i als efectes de graduar 

l’aplicació de sancions que procedeixin, es tindran en compte les circumstàncies personals, 

familiars i socials de l’infractor 

6. La resolució total de l’expedient haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes des de la 

data d’inici del mateix 

7. Les faltes greus i molt greus prescriuran als tres mesos 

8. Les sancions imposades podran ser recorregudes pels interessats davant la Junta Directiva, 

sempre per escrit i en el termini de cinc dies a partir de la comunicació de la sanció 
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7. DISPOSICIONS FINALS 

 

Entrada en vigor 

 

El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir del dia 1 de setembre de 

2018, un cop aprovat per la Junta Directiva del Club en reunió ordinària del mes de juliol. 

 

 

Modificacions 

 

Les modificacions a aquest Reglament seran aprovades per l’Assamblea General del Club, 

en reunió ordinària o extraordinària i a proposta de la Junta Directiva. 

 

 


