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Article 1. DEFINICIÓ 

La present normativa serà d’aplicació a tots els jugadors, tècnics i membres del Club 
(delegats, famílies, membres de la Junta, etc.). 

Article 2. INFRACCIONS 

1. Lleus 
2. Greus 
3. Molt greus 

Les següents circumstàncies seran modificatives del grau d’infracció: 

• Com eximents: cas fortuït, força major i legítima defensa, quan procedeixi. 

• Com atenuants: penediment espontani (havent d’existir una reparació del dany 
per part de l’autor), reconeixement formal del fet causant de la infracció i efectuar 
una rectificació pública. 

• Com agreujants: en cas de reincidència quan s’hagi estat sancionat 
anteriorment per un fet de la mateixa naturalesa. 

En el cas de no donar-se atenuants o agreujants, el Club imposarà la sanció en el seu 
grau mig. D’acreditar-se només atenuants, la sanció s’aplicarà en el seu grau mínim, i 
si només es tracta d’agreujants, aquesta serà en el seu grau màxim. 

2.1.   FALTES LLEUS 

• Faltes injustificades d’assistència a entrenaments i partits, no reiterades. 

• La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta d’assistència 
a entrenaments i partits amb la suficient anticipació quan aquesta sigui possible. 

• L’actitud passiva en entrenaments i partits. 

• La falta de respecte als seus companys o entrenador en entrenaments, partits i 
desplaçaments, o amb altres jugadors, àrbitres, etc. 

• Els actes d’indisciplina, ofensa o injuria no greus. 
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• Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les 
activitats del Club. 

• No portar o no estar disposat a temps amb l’equipació adient per iniciar o 
participar en entrenaments o partits. 

• La negativa a assistir als entrenaments i als partits que siguin convocats en 
equips diferents al que es pertanyi sense motiu justificat. 

• La utilització incorrecta dels serveis o instal·lacions per negligència i sense que 
es produeixin desperfectes materials o morals. 

• La expulsió d’un entrenament. 

• La desinformació per part d’un entrenador al seu Coordinador Esportiu de 
qualsevol circumstància anòmala esdevinguda en entrenaments, partits, 
desplaçaments, etc., que afecti directament a qualsevol membre del Club 
(jugador, entrenador, directiu, famílies, etc.), com expulsions de partits i 
entrenaments o enfrontaments verbals. 

2.2.   FALTES GREUS 

• Les faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i partits. 

• La reiterada i continua falta de respecte a companys o entrenador, així com 
qualsevol comportament incorrecte de caràcter greu que es produeixi en 
entrenaments, partits i desplaçaments o a d’altres jugadors, àrbitres, etc. 

• Els actes d’indisciplina, ofensa o injúria greu a membres del Club o d’altres 
suposant un deteriorament de la imatge del Club. 

• Agressió física greu a membres de Club o d’altres Clubs, així com a àrbitres, 
espectadors, etc. 

• Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les 
activitats del Club. 

• L’ús indegut o deteriorament greu provocat intencionadament en materials i 
instal·lacions. 

• La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus durant la mateixa temporada, 
amb un màxim de tres. La suma de tres faltes lleus implicaran una falta greu en 
el transcurs de la mateixa temporada. 

• L’incompliment d’una sanció per falta lleu. 
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• La desobediència o incompliment de les normes contingudes en el present 
Reglament, així com les disposicions de la Junta del Club, sempre que hagin 
estat donades a conèixer mitjançant circular, comunicació al taulell d’anuncis, 
pàgina web o correu electrònic. 

• La reincidència en la informació per part d’un entrenador al seu Coordinador 
Esportiu de qualsevol circumstància anòmala esdevinguda en entrenaments, 
partits, desplaçaments, etc., que afecti directament a qualsevol membre del Club 
(jugador, entrenador, directiu, famílies, etc.), com expulsions de partits i 
entrenaments o enfrontaments verbals. 

2.3.   FALTES MOLT GREUS 

• Els actes d’indisciplina, ofensa o injúria molt greus contra membres del Club o 
d’altres suposant un deteriorament de la imatge del Club, manifestacions 
públiques d’opinió i crítiques ofensives o fora de to. 

• L’agressió molt greu a membres del Club o d’altres Clubs, així com a àrbitres, 
espectadors, etc. 

• La comissió de tres faltes greus durant la mateixa temporada esportiva. 

• L’alteració maliciosa de dades consignades en document expedits pel Club. 

Article 3. SANCIONS 

A les faltes descrites en l’article 2 s’imposaran les següents sancions: 

3.1. PER FALTES LLEUS 

Per faltes lleus es podrà imposar alguna de les següents sancions atenent a les 
circumstàncies de cada cas. 

• Amonestació verbal per part de l’entrenador. 

• Amonestació privada per part de l’àrea esportiva, junta o del president. 

• Amonestació escrita i comunicada als pares, en el cas de que infractor sigui un 
menor d’edat. 

• Suspensió de la pràctica esportiva per un període no superior a 8 dies. 
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3.2. PER FALTES GREUS 

• Advertència, en el cas de faltes injustificades i continuades d’assistència, a on 
s’inclourà un informe detallat de l’entrenador corresponent i del Coordinador 
Esportiu sobre aquesta actitud. 

• Suspensió de la participació dels partits, entre dos i cinc, no quedant exempt de 
participar als entrenaments. 

• Realització de tasques, si procedeix, amb tendència a reparar els danys produïts 

o en el seu cas, l’abonament del cost de les reparacions dels desperfectes 
produïts. 

3.3. PER FALTES MOLT GREUS 

En el cas de faltes molt greus aquestes seran estudiades per la Junta del club, podent 
ser suspès per tota la temporada, o fins i tot no tornar a participar més en les activitats 
del Club, atenent a les circumstàncies de cada cas. 

Article 4. COMPETÈNCIA PER A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS 

• Per les faltes considerades lleus, serà la Coordinació l’encarregada de 
proposar la sanció a l’Àrea Esportiva que, en primera reunió, tractarà el cas 
ratificant o anul·lant la sanció, indicant d’aquesta manera la sanció corresponent 
si procedeix. 

• Per les faltes considerades greus o molt greus, serà la Junta del club la qui 
tracti el cas a petició de l’Àrea Esportiva. 

 

Article 5. PROCEDIMENT SANCIONADOR 

• En les sancions considerades lleus, el jugador, entrenador o qualsevol 
membre del Club que detecti la infracció, haurà d’informar a la Coordinació i 
aquest procedirà segons l’establert per aquest tipus de falta. 

• En el cas de faltes greus o molt greus, el jugador, entrenador o qualsevol 
membre del Club que detecti la infracció, haurà d’informar a la Coordinació 
explicant el cas i aportant totes les dades que cregui oportuns per esclarir els 
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fets. El coordinador informarà el cas a l’Àrea Esportiva i en una reunió 
extraordinària amb la Junta del club, aquesta emetrà la resolució del mateix. 

• En el moment de decidir la resolució de l’expedient disciplinari, i a efectes de 
graduar l’aplicació de les sancions, hauran de tenir en compte les circumstàncies 
personals, familiars i socials del jugador o entrenador. 

• Des del Club considerem i desitgem que les sancions molt greus no siguin una 
constant en el nostre funcionament de cada dia. Degut a la nostra filosofia estem 
plenament segurs que tots aquests tipus de sancions tindran un caràcter 
excepcional. En el cas que es produeixin, el Club no té vocació de tractar els 
casos amb un excés d’autoritat, estudiant els casos detingudament, consultarà 
degudament les causes de la indisciplina, aportant solucions i sancions que 
tinguin un benefici per ambdues part, tenint sempre la sanció una finalitat 
educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


