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OBJECTE 

Aquest Reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i el funcionament del Club de 

Futbol La Granada dins del marc construït per la legislació vigent i amb subjecció plena al que estableixen 

el seu ideari i Estatuts. 

Per això, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada del Club, només té com a finalitat 

contribuir a la formació adequada de la personalitat i els valors humans de tots i cadascun dels integrants 

de la mateixa, mitjançant l'esport que han escollit. 

Per dur a terme aquest reglament, el Club ha creat una estructura organitzativa composta pel Director 

Tècnic, Coordinador, Entrenadors i Delegats que, basant-se en l'objecte fonamental anteriorment 

exposat, tenen a càrrec seu les responsabilitats bàsiques següents: 

 La formació tant tècnica i tàctica, com de caràcter esportiu, de tots els components dels equips a 

càrrec seu. 

  La gestió, el seguiment i el control d'equips i jugadors, en totes les categories i edats. 

 La representació del Club davant de la Federació Catalana de Futbol. 

 Mantenir el prestigi esportiu del Club, en cada categoria i competició en què participi qualsevol 

equip al seu càrrec. 
 

ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Aquest Reglament és aplicable en els àmbits següents. 

Personal: 

 Els esportistes inscrits AL Club de Futbol La Granada des de la formalització de la seva inscripció 

fins a la baixa. 

 A tot el personal tècnic del Club. 

 A tots els pares/mares dels jugadors des del moment de la inscripció del fill/a fins a la seva 

baixa al club, en aquells aspectes que els sigui aplicable. 

 Al personal auxiliar del Club. 

e. A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu i temporalment formin part del Club. 

Espacial: 

 Les instal·lacions esportives pròpies del camp de Futbol Josep Farré Farriol. 

 Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai a què es desplacen els components del Club 

en la seva totalitat o en part, bé sigui de forma esporàdica o habitual per realitzar les activitats 

esportives. 

 A tots els efectes, el Coordinador Esportiu, els delegats, entrenadors i jugadors seran 

responsables directes de les accions possibles comeses pels seus familiars, amics, coneguts o 

qualsevol persona relacionada amb ells. L'incompliment per part de les persones enumerades 

anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides en aquest Reglament i especialment 

relatives a: 

 El respecte i el compliment de les normes i el reglament de la competició. 

 La falta de dedicació i les forc necessari per al desenvolupament de l’activitat esportiva. 

 El respecte de la imatge personal i del Club. 

 

NORMATIVA DE RÈGIM INTERN 



4 
 

 

 

 

 Directrius indicades pel coordinador esportiu i/o la junta directiva. 

Facultarà el Club per imposar a la persona directament responsable, les pertinents 

sancions, podent inclòs, i en cas de reiteració o extrema gravetat, expulsar-lo del club. 

 

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ 

 La Junta Directiva i Coordinació vetllarà perquè les activitats del Club es desenvolupin d'acord 

amb el projecte (ideari) del mateix, a fi de fer possible la realització efectiva dels fins previstos. 

 La Junta Directiva garantirà l'exercici dels drets reconeguts al coordinador esportiu, 

entrenadors i jugadors. 

 

ORGANIGRAMA 

EL CLUB DE FUTBOL LA GRANADA a través de la Junta Directiva, ha establert el seu organigrama 

esportiu, compost per una comissió esportiva i per un coordinador esportiu, que serà l'encarregat de 

supervisar tots els equips del club. 

 

COORDINADOR ESPORTIU 

Té com a objecte fonamental la gestió, seguiment i control d'equips, entrenadors/es i jugadors/es, en 

totes les categories i edats, vigilant el compliment adequat de la formació integral de tots i cadascun 

dels jugadors del Club. Estarà sempre en disposició de resoldre qualsevol dubte, comentari, petició o 

reclamació dels entrenadors. 

5.1 Serà elegit, o destituït, per acord de la Junta Directiva del club. 

5.2 Dirigeix, coordina i controla totes les activitats de caràcter disciplinari d'acord amb les disposicions 

vigents, sens perjudici de les competències de la Junta Directiva. 

5.3 Té com a objecte fonamental la gestió, el seguiment i el control d'equips i jugadors, en totes les 

categories i edats, vigilant el compliment adequat de la formació integral de tots i cadascun dels 

jugadors del Club. 

5.4 Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el club. 

5.5 A principi de cada temporada  haurà de treballar juntament amb els seus col·laboradors, els 

objectius esportius i comunicar-los a la resta de components de la mateixa. 

5.6 Executarà els acords de la Junta Directiva en l’àmbit de la seva competència. 

5.7 Estarà sempre en disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació dels 

entrenadors. 

5.8Té la facultat de poder passar els jugadors d'un equip a un altre, per motius tècnics-esportius, inclòs 

d'una categoria a una altra sempre que no s'incompleixen els reglaments de la Federació Catalana de 

Futbol. 

5.9 Té la facultat de cessar a càrrec seu qualsevol entrenador que no compleixi les seves 

responsabilitats, segons el que indica aquest Reglament. 

5.10 Té l'obligació de guardar les mateixes formes, respecte i maneres exigides a qualsevol altre 

component del Club en qualsevol situació. 
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5.11 El coordinador està obligat a complir les recomanacions i obligacions que li són assignades al present 

Reglament, així com les que li siguin encomanades per la Junta Directiva del Club. 

5.12 El Coordinador  és el que una vegada complerts els deures dels entrenadors autoritza el pagament 

dels seus honoraris, amb l’autorització per poder retenir-la en cas d’incompliment dels deures de 

qualsevol entrenador/preparador. 

5.13 Proposa a la directiva els entrenadors elegits per a cada equip, podent canviar-los d'equips segons 

avanci la temporada. 

5.14 Actuar d'acord amb els principis de comportament del CLUB, transmetent una imatge correcta. 

5.15 Representar els interessos del Club en aquells estaments que la Junta Directiva estimi oportú, ser 

professional i compromès per millorar-lo. 

5.17 Responsable directe amb la federació, l'àrea d'esports de l'ajuntament o qualsevol entitat 

administrativa que decideixi la Junta  Directiva. 

5.18 Presentarà o retirarà de la Federació aquells documents que afectin al Club. 

5.19 Donar suport a la seva tasca contribuint al fet que tinguin els mitjans materials i humans, en funció 

dels objectius marcats. 

5.20 Planificar les competicions en què participi el Club. 

5.21 Planificarà tornejos, amistosos de pretemporada i final de temporada. 

5.22 Programar els dies d’entrenaments i els horaris de partits setmanals, d'acord amb la disponibilitat 

dels Entrenadors, de les instal·lacions i dels objectius marcats. 

5.23 Gestionar la fitxes dels jugadors/es, tècnics, delegats, etc... Coordinar els mitjans pels 

desplaçaments als partits. Supervisar els entrenaments i coordinar els seus horaris. 

5.24 Participarà activament en el control i seguiment de la tasca que exerceixin els entrenadors/es 

realitzant les corresponents recomanacions tècniques. 

5.25 Comunicació i relació directa amb els entrenadors/as i delegats/es (orientació, informació, 

planificació ....) 

5.26 Planificarà les àrees esportives que consideri necessàries. (Si fos necessari). 

5.27 Supervisar la incorporació dels jugadors/es necessaris a cadascun dels equips per complir els 

objectius del club. 

5.28 Convocar i presidir les reunions de treball amb els entrenadors/es i/o els delegats d'equip. 

5.29 Establir juntament amb els entrenadors/es, els mètodes d'avaluació dels jugadors. 

5.30 Redactar informes d'aquells aspectes que ho requereixin. 

5.31 Proposarà aspectes relatius a la millora del funcionament a l'àrea esportiva (material, metodologia, 

sistemes, etc.). 

5.32 Gestionarà el material esportiu del club i realitzarà revisions periòdiques. 

5.33 Ha de complir les recomanacions i obligacions que li són assignades al present Reglament. 

5.34 Determinar, al menys al inici de temporada una reunió amb els pares/mares/tutors i jugadors/es, on 

s’explicaran els aspectes esportius de la temporada i els compromisos que s’adquireixen al formar part 

del Club de Fútbol La Granada, incidint en la Normativa i Reglament del Club. 

5.35 Respectar i assumir com a pròpies les decisions que per bé del club prengui la Junta Directiva. 
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5.36Informarà a la Junta Directiva de tots aquells assumptes esportius i disciplinaris que afectin el Club 

5.37 Responsable darrer de la comunicació de sancions. 

5.38 Notificarà ajornaments de partits o entrenaments. 

5.39 Organitzarà i dirigirà la presentació oficial dels equips del club. 

5.40 Vetllar pel compliment del Projecte Esportiu del Club. 

5.41 Vetllarà pel respecte i el compliment del reglament de les competicions en què estiguin inscrits els 

equips i el compliment del Reglament de Règim Intern creant les comissions disciplinàries respectives. 

5.42 El  Coordinador  podrà  cancel·lar  o  suspendre  un  entrenament  si,  al  seu parer, les condicions 

climàtiques no són les adequades pels jugadors. 
 

ENTRENADORS/ES 

El club intentarà que tots els equips disposin de dos entrenadors/es, distingint entre primer i segon 

entrenador/a amb les funcions següents: 

L'entrenador/a haurà de representar davant els jugadors/es, els valors i principis d'actuació del CLUB, 

sent exemple de comportament en el tracte entre els seus propis jugadors/es, com davant dels altres, i 

molt especialment durant la disputa de partits davant d'altres equips, haurà de ser un exemple de 

comportament en el respecte a la resta de jugadors/es del seu equip, de l’equip contrari, així com amb 

autoritats esportives, àrbitres, o aficionats. Per la seva proximitat al jugador/a, constitueixen el nucli 

principal de la seva formació i gaudeixen de la confiança absoluta tant del Coordinador, com de la Junta 

Directiva. 
 

Drets dels Entrenadors/es 

6.1 A exercir les seves funcions dins del respecte a l'Ideari del Club, en els equips de treball a què se'ls 

destini. 

6.2 A ser informats per qui correspongui dels assumptes que afecten el Club en general i a ells en 

particular. 

6.3 A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d'estament i els integrants del Club. 

6.4 A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per complir les finalitats del mateix i 

d'acord amb les normes que en regulin l'ús. 

6.5 A presentar peticions, suggeriments i queixes d'ordre esportiu formulades per escrit davant dels 

Òrgans Unipersonals i Col·legiats del Club. 

6.6 La Coordinació Esportiva col·laborarà  amb els entrenadors amb l’objectiu de desenvolupar la seva 

tasca esportiva i educativa a tots els nivells i de manera adequada 

6.7 Els entrenadors rebran tota la informació necessària per al correcte desenvolupament de la seva 

tasca. 

6.8 Rebre l'equipament oficial del club tant pels partits com pels entrenaments. 

6.9 Rebre assessorament per part del coordinador. 

6.10 Ser substituït per un altre entrenador en cas de malaltia o no poder assistir a l'entrenament i/o el 

partit per altres motius justificats. 

6.11 La falta de respecte o incompliment dels objectius generals del present reglament o del projecte 

formatiu és motiu perquè la Coordinació Esportiva determini la baixa de l’entrenador.  
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Deures dels Entrenadors/es: 

 Elaborar la planificació anual de les activitats a càrrec seu i una vegada aprovada pel Coordinador 

Esportiu, desenvolupar i complir amb la programació establerta. 

 Realitzar el seu treball programant-lo i essent distribuït en sessions de treball (entrenaments), 

mai no hauran d'improvisar. 

 Mantenir l'aspecte personal i al tècnic esportiu una conducta digna i respectuosa amb l'ideari del 

Club en el desenvolupament de la seva funció, així com en la relació amb els diferents estaments i 

membres del Club, especialment amb els esportistes. 

 Realitzar correctament i en la seva data aquells test o treballs que el Coordinador Esportiu li 

exigeixi. 

 Dirigir els entrenaments i partits del seu equip, arribant amb puntualitat tant a aquests com a 

tots els esdeveniments que siguin convocats per part del club i mantenir una correcta aptitud, 

així com una imatge correcta. 

 Participar, llevat de causa justificada, en totes les activitats programades així com en les que 

sigui degudament convocat. 

 Mantenir contacte amb el Coordinador Esportiu, cos tècnic i delegat/da. 

 Procurar que els seus delegats/des facin la feina correctament. 

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

 Atendre les consultes dels jugadors/es, estimular-ne l'esforç i afavorir la convivència i el 

desenvolupament de tots els valors assenyalats a l'ideari del Club. 

 Aplicar el Règim disciplinari del Club, al nivell de la seua competència. 

 Emplenar el Diari d'entrenaments en els aspectes tècnics i en els referits a l'assistència i els 

comportaments dels jugadors/es. 

 Mantenir l'espai esportiu net i ordenat durant la seva presència. 

 Estan obligats a col·locar i guardar els elements necessaris per al desenvolupament 

d'entrenaments i partits (xarxes, pilotes, banquetes…) 

 Respectar i complir els acords presos per la Junta Directiva. 

 Portar sempre l'equipament esportiu que pertany al Club. 

 Controlar els jugadors/es quan són al vestidor per evitar possibles conflictes entre els 

jugadors/es. 

ELS JUGADORS/ES - EQUIPS 

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

Tots els jugadores/as 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 

assegurar aquest dret, el Club es compromet a facilitar: 

 Un entrenador per equip. 

 Instal·lacions esportives adequades. 

 Equipament esportiu. 
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 Un horari d’entrenament. 

 La participació de tots els equips a Competicions oficials. 

 L’ensenyament de la disciplina esportiva triada. 

 La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de l’esportista. 

 Tots els jugadors tenen dret que es respecti la seva integritat física, moral i personal, no podent 

ser objecte de vexacions físiques o morals. 

 Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club, mitjançant la designació de 

capitans de cada equip. 

DEURES DELS JUGADORS/ES - EQUIPS 

 Assistir  als  entrenaments  prèviament  establerts,  esforçant-se  i  obligant-  se  a aprendre i 

millorar en tots els aspectes. 

 Els jugadors/es hauran d'estar completament equipats i preparats per començar a l'entrenament 

amb puntualitat. 

 Assistir a tots els partits que siguin convocats i amb l’antelació determinada per l’entrenador/a, 

amb l’equipació esportiva que li sigui facilitada pel Club. Com que l'equipament esportiu és el 

principal element identificador, els jugadors estan obligats a portar-lo, complint amb les 

especificacions que s'hi detallen. 

 Justificar les absències en els entrenaments i partits en aquells casos en què no pugui acudir, i ho 

ha de comunicar al seu entrenador/a o coordinador amb la deguda antelació (un mínim de 6 hores 

a la celebració de l'entrenament i de 24 hores per a un partit ), excepte causes de força major. 

 És condició indispensable que el jugador/a sigui puntual tant a la hora de l’inici dels entrenaments 

com dels partits, convocatòries, desplaçaments o qualsevol acte al qual sigui convocat per el Club 

de Futbol La Granada. 

 Tenir cura del material esportiu del club i les seues instal·lacions fent-ne un ús adequat i 

correcte. 

 Els dies de pluja cal assistir a les instal·lacions i la Coordinació Esportiva decidirà si s’entrena o es 

fa una xerrada tàctica 

 Comportar-se amb correcció i respecte als entrenaments, partits, amb altes jugadors, companys, 

àrbitres, entrenadors/es, coordinador i qualsevol altra persona relacionada amb el Club. 

 Comprometre's al desenvolupament de les activitats esportives durant tota la temporada, sense 

perjudicar els interessos esportius del Club. 

 No jugar, entrenar o fer proves amb altres clubs excepte amb autorització escrita del propi club. 

 En cas de no convocatòria, assistir els partits llevat de casos de força major i amb el 

consentiment de l'entrenador/ai el coordinador. 

 Acceptar, acatar i respectar les possibles decisions dels tècnics referents a canvis puntuals o 

fixos d’equip dins duna mateixa temporada. 

 La  conducta  dels  jugadors/es  del Club  ha  de  ser  sempre correcta  tant  en  els partits, 

actes, entrenaments, desplaçaments, concentracions, etc. 
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 El  jugador/a  del Club  estarà  a  disposició  sempre  que  sigui convocat  per  equips de categoria 

superior i es compleixin les normes federatives. 

 Els jugadors/es hauran d’estar pendents en la mesura que sigui possible, del grup de WhatsApp 

de l’equip, el qual serà creat per l’entrenador/a per poder informar de la manera més efectiva 

possible de canvis d’entrenaments, partits, etc. En aquest grup s’hauran d’evitar qualsevol tipus 

de comentaris sobre entrenaments, partits, etc. Només s’utilitzarà per temes informatius. 

 Tots els jugadors / es saludaran i donaran la mà a tots els integrants dels estaments del Club, 

jugadors, entrenadors/es, coordinador i dirigents i persones que corresponguin atenent les 

normes d'educació. 

 Els jugadors no podran portar, sota cap concepte, collars, pírcing, cadenes, anells, etc. (prohibit 

per la F.C.F. i la R.F.E.F) Ni cap altre objecte que no siguin els adequats per l’entrenament o la 

competició (samarreta, pantaló, mitges, xandall, espinilleres, etc.). 

Constitueix un deure dels jugadors /es el respecte de les normes de convivència dins i  fora de  les 

instal·lacions  del Club de Futbol La Granada. 

Aquest  deure  es  concreta  en  les  següents obligacions: 

 Respectar les normes i decisions de la Junta Directiva o Comissió Esportiva del Club de Futbol La 

Granada. 

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

 Respectar  les  decisions  adoptades  pels  entrenadors/es  pel  que  fa  l’apartat esportiu. 

 Respecte amb tots els membres que componen el Club (entrenador/a, companys/es, coordinador, 

delegat, directius...), amb els contraris, àrbitres i públic en general evitant i no responent a les 

provocacions que del públic o contrari, poguessin derivar-se durant els partits. 

 No es permetrà cap acte de menys preu, insult o agressió ni a companys/es, cos tècnic, directius.. 

 Acceptarà i assumirà amb respecte les ordres i les recomanacions de qualsevol càrrec directiu del 

club o Coordinador per sobre de qualsevol altra. 

 No podreu acudir als entrenaments d'un altre equip ni provar per integrar-vos com a jugador/a 

d'un altre club sense el consentiment escrit de la o Coordinació Esportiva. 

 Assumir amb respecte les sancions disciplinàries a què pogués ser sotmès. 

 

ELS CAPITANS DE L’EQUIP 

És de competència exclusiva de l'Entrenador nomenar abans de l'inici de la temporada Els tres capitans 

(1r, 2n i 3r capità) de l'equip, segons els criteris d'antiguitat, personalitat i aptitud per al càrrec. 

Els capitans constitueixen l'única representació autoritzada dels equips en el terreny de joc i als ells 

correspons els següents drets i obligacions: 

 Intermediari entre jugadors i l'entrenador. Informar l'entrenador sobre un comportament o 

actitud anormal d'un jugador del nostre equip, durant un partit. Comunicació oberta amb 

l'entrenador davant de qualsevol problema de vestuari. 
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 Serà la persona indicada per traslladar els problemes de la plantilla a el Cos Tècnic, aquells 

problemes o comunicacions que afectin en general a tota la plantilla . 

 Resolució de conflictes entre jugadors/es i entre Jugadors/es / Entrenadors/es. 

 Ser un connector del grup en un de sol, evitant subgrups. 

 Representant de l'equip dins i fora de camp. 

 Tasques de direcció d'equip quan sigui necessari i s'ho encomani l'Entrenador/a. 

 Ser el reflex dels companys/es, mostrar interès en cada xerrada, concentració, treball. Ser 

capaç de gestionar les derrotes i els èxits. 

            * Ni les derrotes són tan petites ni les victòries són tan grans * 

 Responsable de l'equip en absència de l'Cos Tècnic. Comunicació amb la resta de capitans per 

guiar el grup. 

 Triar juntament amb el capità de l'equip contrari el sorteig de camp o pilota. 

 Fer complir les instruccions i decisions de l'àrbitre, ajudant a el col·legiat, a la protecció i al fet 

que el partit es desenvolupi amb normalitat de principi a fi. Ser un exemple davant el col·legiat, 

comunicació formal amb ell, i evitar que algun company interactuï de manera incorrecta amb 

l'àrbitre. 

 Sol·licitar el canvi a l'àrbitre d'un company quan hagi de ser substituït per una raó especial. 

 Podrà ser requerit per la Junta Directiva, Comissió Esportiva, Coordinador Esportiu per conèixer 

situacions que afectin la dinàmica del Club i que estiguin únicament i exclusivament relacionades 

amb els jugadors. 

 Exercir el seu lideratge. Confiar, convèncer i aplicar les idees de l'entrenador/a. 

 Preocupar-se pels companys, animar davant els errors i felicitar davant els encerts. 

 Compromís actiu per a complir i fer complir les presents normes dins del equip i club. 

ELS DELEGATS 

Es distingeixen dins del club dos tipus de delegats dels delegats d'equip i els delegats de camp les 

funcions es detallen a continuació: 

DELEGAT D’EQUIP 

 Serà el màxim responsable de l'equip pel que fa a l'aspecte organitzatiu. 

 Ha de mantenir estret contacte amb l'entrenador del seu equip i vetllarà en tot moment perquè 

aquest compleixin les directrius marcades per la Comissió Esportiva o Coordinador Esportiu 

informant a aquesta de qualsevol anomalia que es pogués produir. 

 Ha de tenir cura que el tracte entre entrenador i jugadors sigui el correcte. 

 Ha de vetllar juntament amb el seu entrenador que les instal·lacions i el material estiguin en 

perfectes condicions de ser usats i sigui el necessari, informant el Coordinador Esportiu de 

qualsevol anomalia o necessitat. 

 Ha de viatjar sempre amb la informació de l'equip contrari en el qual especifica lloc i data de 

celebració de les trobades que es disputen fora de casa. 
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 Serà l'encarregat de transmetre i coordinar el lliurament i recollida d'informació i documentació 

del seu equip. 

 Col·laborarà activament en aquelles funcions que l'entrenador consideri pertinents dins de l'equip, 

serà un col·laborador eficaç i subordinat de l'Entrenador. 

 Representarà a l'equip en els partits que disputi sent l'enllaç entre l'entrenador, el Club contrari 

i l'àrbitre de torn, mantenint en tot moment un tracte adequat, així com mantenir una actitud 

exemplar. 

 Instruirà als jugadors perquè actuïn abans, durant i després del partit amb la màxima 

esportivitat i correcció. 

 Haurà de identificar-se davant els àrbitres i presentar la documentació dels jugadors del nostre 

equip que vagin a intervenir, així com la del seu entrenador i auxiliars, amb un mínim de 60 minuts 

d'antelació a l'hora prevista per al començament de la trobada . 

 Té l'obligació de tancar l'acta del partit, ha de verificar a la finalització del partit el transcrit 

pels àrbitres en l'Acta i poder comprovar que es corresponen amb les anotacions dutes a terme 

per ell durant el partit. 

 Un cop finalitzat el partit, ha d'acompanyar el col·legiat des del camp fins al vestuari i protegir-li, 

en cas que es produeixi algun altercat. Si fos necessari, també ho ha d'adjuntar fora de les 

instal·lacions, i fins al seu vehicle, un cop hagi finalitzat la seva tasca i ens hagi lliurat l'acta del 

partit. 

 Igualment, un cop finalitzat el partit, i quan l'àrbitre tingui redactada l'acta corresponent, 

recollirà les fitxes. 

 Ha de posar en coneixement dels àrbitres qualsevol incidència que s'hagi produït abans, en el 

transcurs o després del partit. 

 Traslladarà, al Coordinador Esportiu, un cop acabats els partits tota la informació / documentació 

que hagi donat lloc al partit o partits jugats. 

 Comprovarà una vegada que l'expedició estigui disposada a sortir de les instal·lacions, que el 

vestidor utilitzat pel nostre Club queda en les condicions normals pel que fa a la seva 

infraestructura. 

 Vetllarà pel compliment del present Reglament de Règim Intern en tot el seu àmbit. 

 Formarà part de les comissions disciplinàries que el Coordinador Esportiu consideri oportú. 

 Informarà puntualment al Coordinador Esportiu d'aquells actes que afectin o puguin afectar la 

bona marxa esportiva de l'equip que representi. 

 En els desplaçaments, s'ha d'informar de l'horari i lloc del partit per comunicar al seu 

Entrenador, aquest, al seu torn, li indicarà l'hora de sortida. 

 En cas de produir la lesió d'un jugador/a i aquest requereixi atenció mèdica en un hospital, 

haurem acompanyar-lo. Si en aquest moment es troba un familiar que el acompanyi, haurem 

d'indicar l'hospital al qual haurà de portar-lo i lliurar-li la fitxa de jugador/a perquè la present en 

ser atès.  

 Mantenir la farmaciola d’assortiment del material necessari per als primers auxilis. 
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 Si durant la disputa d'un partit, intuïm que pugui existir alineació indeguda d'algun jugador/a 

contrari, haurem de fer la reclamació oportuna al col·legiat perquè ho verifiqui. Aquesta es 

realitzarà al descans si el jugador ha actuat en la primera meitat, o res més finalitzat el partit si 

ho ha fet en la segona. L'esmentada reclamació, haurà de ser reflectida en l'acta. 

 Mantenir totes aquelles reunions que el Coordinador Esportiu estimi oportunes. 

 No utilitzar el nom del Club sense permís exprés de la Coordinació Esportiva. 

 Informar i coordinar amb l'entrenador de l'equip l'adequada alineació de futbolistes en els 

partits, coneixent les circumstàncies a cada jugador que pogués determinar alineació indeguda en 

un partit o torneig. 

 Demanar sempre revisió de fitxes i estar present en ella amb el llistat de jugadors de l'equip 

contrari. 

 Posar a disposició de l'àrbitre general de una pilota. 6 pilotes per a l'equip i 2 per al contrari. si 

és fora de casa demanar pilotes per poder fer l'escalfament. 

            Porteu pilotes pròpies de l'equip per poder fer l'escalfament. 

 Posar en coneixement de l'àrbitre qualsevol incidència que s'hagi produït abans, en el transcurs o 

després del partit. 

 Llegir degudament l'acta arbitral per a realitzar possibles reclamacions si hi ha incorreccions. 

 Lluí el braçalet que l’identifiquí com a delegat. 

DELEGAT DE CAMP 

És el màxim responsable de la seguretat de l'àrbitre, així com de la instal·lació o el recinte esportiu, i per 

tant ha de: 

 Corroboren que l'estat dels vestidors de jugadors/es i àrbitres en quant a higiene i neteja, és 

l'idoni. 

 Acompanyar a l'àrbitre a la seva arribada a la instal·lació fins a la seva vestuari, havent de ser 

afable i cordial amb ell, i indicar-li que estem a la seva disposició per a qualsevol cosa que 

necessiti. 

 Posar a disposició de l'àrbitre, almenys, una ampolla d'aigua, i presentaran les fitxes dels 

jugadors, tan aviat com els sigui possible, i en tot cas amb no menys de 30 minuts d'antelació a 

l'hora fixada d'inici . 

 Ha de proporcionar la pilota amb què es vagi a disputar el partit. Tindrà cura de que les pilotes 

amb què es vagi a disputar el partit, es trobin en perfectes condicions d'ús. Procurarà, que no es 

perdi cap pilota, i ha de tenir disposats i lliurar, per escalfar tres pilotes per a cada equip mes el 

de l'àrbitre. 

 Es ocupessin que els jugadors de tots dos equips, finalitzin l'escalfament 15 minuts abans de 

l'inici del partit, havent d'estar per a la revisió de les fitxes i equipació a disposició de l'àrbitre, 

amb 5 minuts d'antelació. 

 Durant el partit haurà d'estar sempre pendent de les indicacions de l'àrbitre no permetent que 

cap persona no autoritzada estigui dins el perímetre del terreny de joc ni a la zona de vestidors. 

 Sol·licitarà la protecció de la força pública i privada al requeriment de l'àrbitre o per iniciativa 

pròpia, si les circumstàncies així ho aconsellen. 

 Controlarà que als vestidors només es trobi el personal autoritzat. 
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PARES, MARES, TUTORS I FAMILIARS 

 La inscripció d'un jugador/a al Club suposa el coneixement i l'acceptació per parts dels pares de 

l'ideari i normatives, així com procurar que els seus fills les respectin. 

 Els pares tenen dret a ser informats de l'evolució esportiva i del comportament dels jugadors/es. 

 Els drets i les obligacions dels pares recollits en aquest Reglament s'entenen referits, en cas 

d'absència d'aquests, al tutor o representant legal de l'alumne o jugador/a. 

 Al principi de cada temporada, facilitaran les dades identificatives, administratives i 

autoritzacions pertinents que el Club els sol·licita. 

 Es responsabilitzaran que la documentació sol·licitada pel Club estigui vigent i de lliurar-la en els 

terminis estipulats. 

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

establerts. 

 Tenen prohibit l'accés als vestidors i als camps de joc exceptuant els casos de força major. 

 Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos, s'abstindran en 

tot moment d'aconsellar o recomanar, tant als jugadors com als entrenadors, accions que siguin 

competència exclusiva de l'entrenador. 

 S'ha d'abstenir de referir-se o recriminar accions als àrbitres. 

 Les despeses generades per les devolucions bancàries provocaran un recàrrec de 5 euros per 

cada rebut retornat, del qual els pares, mares o tutors dels jugadors/es hauran de fer-se'n 

càrrec. 

 Durant el transcurs de la temporada, no s'autoritzarà cap jugador/a per anar a fer proves a cap 

equip per no perjudicar el bon funcionament del grup, havent d'esperar fins a la finalització de 

les competicions per poder demanar permís. 

 Els Pares/Mares/Tutors hauran d'estar pendents en la mesura que sigui possible, del grup de 

WhatsApp de l'equip o la Web del club, el qual serà creat per la Coordinació Esportiva, 

conjuntament amb l'entrenador/a per poder informar de la manera més efectiva dels possibles 

canvis que puguin haver-hi d'horaris, entrenaments, partits, etc. En aquest grup s'evitarà 

qualsevol mena de comentaris sobre partits, entrenaments, etc. Només es farà servir per a temes 

informatius relacionats amb l'equip o amb el club. 
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Consells als Pares/Mares/Tutors. 

* Concentreu-vos en els esforços i l'actuació del jugador/a i de l'equip, més que en el resultat. Això 

ajuda el nen a establir metes realistes respecte a la seva habilitat, reduint la importància de guanyar. 

* Ensenyar al jugador que l'esforç honest és tan important com la victòria. Inculcar valors i actituds com 

a respecte, col·laboració, puntualitat, diàleg, responsabilitat, joc net. 

* Evitaran en el màxim possible comentaris tècnic-tàctics als entrenadors i jugadors, tant en partits com 

entrenaments, podent sempre animar i aplaudir qualsevol actuació, per molt deficient que aquesta sigui. 

Evitar actituds i comportaments que puguin generar estrès, desmotivació o preocupació en els vostres 

fills (comentaris de decepció, crítics, amenaçadors ...). 

* Recorda que els jugadors/es participen per la pròpia voluntat, i no per la teva. 

* Recorda que els jugadors/es aprenen millor amb l'exemple. Aplaudeix el bon joc, les accions esportives 

dels dos equips. No crida als jugadors/es, a l'entrenador o àrbitres i menys fer comentaris que 

ridiculitzin la integritat de les persones, intenti controlar les seves emocions. 

* Respecteu les decisions dels àrbitres, ells també contribueixen a la formació dels jugadors/es. 

* Recolza tots els esforços a eliminar els abusos físics i verbals a les activitats físiques. 

* Reconeix el valor i la importància dels entrenadors/es, delegats del equip i coordinador. Donant el seu 

temps i els seus recursos proporcionant als jugadors la millor formació, tant esportiva com personal, 

mereixent el seu suport; respectant les seves decisions tant en entrenaments com en partits i no 

interferint en les decisions i en el treball. 

* Entendre la competició com una part més de la formació dels jugadors/es i mantenir una aptitud 

d'equilibri emocional tant en els moments bons com en els moments difícils que apareixen en qualsevol 

moment. 

* Procuraran afavorir la participació activa dels jugadors/es evitant castigar-los per mitjà del futbol, ja 

que la superació i continuïtat en aquest esport depèn en gran part de la seva col·laboració. Buscaran 

altres recursos que no perjudiquin al jugador/a, als seus companys i al Club en general, sent aconsellable 

ell diàleg amb el Coordinador Esportiu. 

* Els familiars dels jugadors són responsables dels seus actes, de manera que si com a conseqüència dels 

mateixos s'ocasionessin incidents que determinessin la imposició de sanció econòmica al club per part de 

qualsevol organisme federatiu, i un altre de caràcter públic o privat, hauran d'assumir i abonar al club 

l’import de la sanció imposada.  

 

Són conscients els familiars dels integrants del club que l'incompliment del que disposa aquest article, 

com vulgui que suposa el no acatament de les normes del club, pot suposar l'expulsió del jugador/a del 

CLUB, amb independència que el club es reserva el dret de reclamar a l'ordre jurisdiccional que 

competeixi l'import dels danys causats.  

* Vetllarà del compliment actiu del present Reglament de Règim Intern en tots els nivells de la seva àrea. 

* Hauran de sol·licitar cita prèvia per tenir una entrevista i parlar amb l'entrenador/a o Coordinador 

Esportiu. 
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NORMES DE CONDUCTA I REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

ENTRENAMENTS 

* La temporada esportiva estarà determinada per la Federació Catalana de Futbol i el Consell Esportiu, 

generalment entre finals d'agost i juny de l'any següent. Els entrenaments es faran durant dos o tres 

dies per setmana d'acord amb la planificació determinada per la Coordinació del Club. 

* Els dies y hores d’entrenament de cada equip es designaran, de comú acord entre els entrenadors/es i 

la Coordinació Esportiva a principis de temporada i tenint en compte el nombre d’equips, el calendari de 

partits i la disponibilitat de les instal·lacions. 

* Els entrenaments es realitzaran sempre en les instal·lacions Municipals, o en alguns casos en que 

l’entrenador/a consideri necessari sortir de les mateixes per a realitzar exercicis físics, prèvia 

informació al Coordinador. 

* Els entrenaments es realitzaran per norma, per les tardes i fora de l’horari escolar, excepte en cas de 

dies festius o no lectius en els que, per major comoditat, es podrà modificar l’horari, previ acord per part 

dels entrenadors/es, i Coordinació Esportiva. 

* Per  principi,  s’assignarà  l’horari  més  proper  a  les  finalitzacions  de  les  classes  a les categories de 

menors edat. 

* Els dies i horaris d’entrenament assignats a cada equip es podran modificar excepcionalment, per 

necessitat dels entrenadors o  disponibilitat de les instal·lacions, avisant amb anterioritat als 

jugadors/es afectats. 

* El Coordinador Esportiu  podrà  cancel·lar  o  suspendre  un  entrenament  si,  al  seu parer, les 

condicions climàtiques no són les adequades pels jugadors/es. 

PARTITS 

* La data i hora de celebració de cada partit, amb indicació del lloc, equip contrari i hora de convocatòria, 

serà traslladada per part dels entrenadors/es, a jugadors/es, parells, mars i tutors amb la suficient 

antelació. 

* Cada jugador/a haurà d´estar present al lloc de citació i a l´hora de convocatòria fixada pel seu 

entrenador/a. 

* El jugador/a haurà d´assistir a tots els partits i actes a què siguin convocats amb l´antelació 

determinada pel seu entrenador/a. 

* Els partits es disputaran durant el cap de setmana. 

PARTICIPACIÓ 

* Durant  el  desenvolupament  del  partit,  inclosos  els  descansos,  el  jugador/a solament atendrà les 

instruccions i/o recomanacions de l’entrenador/a o els seus ajudants. 

*El jugador/a haurà d’aportar en els partits el comportament, la   disciplina, dedicació, esforç i motivació 

adequats per a contribuir a l’èxit de l’equip. 

* Seran considerades greus aquelles faltes de correcció, d’esportivitat i disciplina dins i fora del terreny 

de joc, encara que no hagi sigut objecte de sanció tècnica o federativa. 
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SELECCIONS (TERRITORIALS – FCF). 

* Quan un jugador/a sigui convocat per formar part de qualsevol selecció federativa, la Federació 

corresponent enviarà la comunicació al Club, qui a través de la Coordinació Esportiva ho comunicarà a 

l'entrenador perquè aquest ho comuniqui al jugador. 

* Cap jugador/a podrà incorporar-se a la seva selecció sense autorització del Coordinador Esportiu. 

* La incorporació dels jugadors/es del Club de Futbol La Granada, a les seleccions federatives es durà a 

terme de forma consensuada per part del Coordinador Esportiu amb el pare, mare i/o tutor del jugador/a 

en concret. 

* Un cop autoritzat, el jugador/a i el seu entrenador/a hauran de comunicar-se els dies i hores 

d'entrenament, concentració, desplaçaments i partits a què vagi sent convocat. 

* El jugador/a no podrà tindre una comunicació directa amb els seleccionadors corresponents fora de 

l'entorn de la pròpia selecció, tenint en compte l'obligació de comunicar al Coordinador Esportiu qualsevol 

notificació directa del seu seleccionador/a. 

EvENTS I DESPLAÇAMENTS 

* L'assistència a aquest tipus d'esdeveniments és obligatòria. Les faltes excepcionals i inevitables 

(malaltia, imprevistos, etc.), hauran de ser justificades i comunicades a l'entrenador/a i coordinador com 

més aviat millor. 

* En els viatges, desplaçaments i concentracions s'hauran de respectar unes normes de convivència per 

tal que la imatge tant de l'equip com del Club sigui la més adequada. 

* Les sortides i arribades als punts de destinació es realitzaran col·lectivament, segons horari i 

planificació previstos, excepte en casos excepcionals en què hauran de ser comunicats amb antelació a 

l'entrenador/a per la seva autorització. 

* S'ha de ser puntual a totes les activitats de l'equip: desplaçaments, convocatòries, entrenaments, 

reunions, menjars, etc. La no puntualitat, a més de ser una manca de disciplina, és una manca de respecte 

a la plantilla. 

* No s'endarrerirà la sortida de l'expedició de l'equip pel retard d'un o més jugadors/es. 

L'entrenador/a, si ho considera oportú, concedirà un temps d'espera per als jugadors que no hagin 

arribat. Si algun jugador arriba tard, el desplaçament ho farà pel seu compte, no responsabilitzant de cap 

manera l'entrenador/a. 

* No us heu de perdre l'interès en les activitats de l'equip ni estar pendent d'una altra cosa. El 

jugador/a està subjecte a les normes del Club de Futbol La Granada, sense que es puguin atendre 

assumptes personals. 

* Als familiars o amics que acudeixin a la visita, se'ls atendrà en el temps lliure. Han de saber que només 

podran contactar amb els jugadors, ja que tenen obligacions amb l'equip. 

* Els telèfons mòbils hauran d'estar apagats durant el temps de concentració. 

* S'haurà de portar la roba designada per a cada activitat de l'equip. 

* La plantilla haurà d'entrar i sortir junts del menjador, amb l'autorització prèvia de l'entrenador/a al 

capità de l'equip. 
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* Els jugadors/es s'ajustaran al menú disposat per l'entrenador/a, sense cap variació, a excepció de 

casos excepcionals autoritzats per aquest. 

* Durant el menjar, el comportament haurà de ser el correcte i educat en tot moment. 

* El jugador/a representa el Club de Futbol La Granada, i el comportament als hotels ha de reflectir 

l'educació i filosofia del Club. Està prohibit consumir begudes alcohòliques o qualsevol altre aliment, 

substància o medicament no permès pels responsables del Club, molestar altres clients, sostreure 

pertinences de l'hotel o qualsevol altre acte de vandalisme. 

* Queda absolutament prohibida la presència de persones no autoritzades a les habitacions destinades 

als components de l'equip. 

* A l'habitació es respectarà la intimitat i el descans dels companys/es. El volum de la televisió o aparells 

de música haurà de ser moderat perquè no s'escoltin als passadissos ni habitacions contigües. 

VESTIDORS 

El vestuari, ja sigui propi o no, té una utilització doble. D'una banda s'utilitza perquè els jugadors/es, es 

canviïn de roba, abans i després dels entrenaments i partits i, per altra banda, rebre instruccions, 

intercanviar opinions i solucionar problemes interns, relacions amb l'equip, etc., a la màxima intimitat 

possible. 

Donat tot això i que el vestuari ha de ser utilitzat per tots els equips del Club, s'hauran de complir les 

normes següents: 

* El vestuari, ja sigui propi o aliè, queda destinat per a ús exclusiu de jugadors/es i tècnics. 

* Cada jugador/a haurà de mantenir les instal·lacions netes, ordenant, tenint cura que en sortir els llums 

quedin apagades, el material al seu lloc i les portes tancades, quedant aquests en les condicions que a un li 

agradaria trobar-los. 

* Cada equip es responsabilitzarà que tots els elements del vestuari, com bancs, penjadors, portes 

d'accés, etc., queden en perfectes condicions per al seu ús posterior. 

* L'actitud del jugador/a dins del vestuari, propi o no haurà de ser correcta en tot moment, sense 

produir desperfectes de cap mena. Queda prohibit fumar, jugar amb pilota o sense, amagar-se, vessar 

líquids o introduir objectes de vidre o elements tallants, etc. 

* És l'obligació de cada jugador/a responsabilitzar-se del seu equipament i roba personal, evitant el 

desordre. 

* L'incompliment de qualsevol de les dues normes anteriors, serà considerat com a falta i es comunicarà a 

la Coordinació Esportiva . 

* Es recomana fer un ús racional de l'aigua de les dutxes i banys, perquè tots puguin beneficiar-se'n. 

BANQUETES 

Per estar situat al terreny de joc, els seus integrants queden subjectes al Reglament de Joc de la 

Federació Catalana de Futbol o qualsevol altre reglament, però: 

* Queda prohibida la presència a la banqueta de qualsevol persona que no disposi de llicència federativa 

en el desenvolupament del partit que s'estigui jugant en aquell moment. 

* Cada jugador té l'obligació de guardar les formes adequades, tenint en compte que està representant 

el Club de Futbol La Granada. 

* L'incompliment de la norma anterior serà considerat com a falta i es comunicarà al Coordinador. 

.Esportiu. 
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EQUIPAMENT / VESTIMENTA 

Els jugadors/es, entrenadors/es i personal adjunt queden obligats, en concentracions, desplaçaments, 

entrenaments, partits i, en general, qualsevol activitat que el Club consideri oficial, a fer ús dels 

uniformes i material esportiu oficial del Club. 

* Queda rigorosament prohibit l'ús de material o vestuari diferents del Club, així com portar la 

samarreta per fora dels pantalons i/o mitjons baixats durant els partits. 

* Conservament de l'equipament: Al llarg de la temporada, cada jugador/a és responsable de la cura i 

conservació de la totalitat del seu equipament, havent de mantenir-lo net. 

* Es recomana identificar la roba, bossa esportiva, etc, per a la seva ràpida localització a vestidors i 

banquetes. 

INSTAL·LACIONS I MATERIAL 

A les instal·lacions esportives tenen lloc els entrenaments i partits dels diferents equips del Club i la seva 

utilització s'acomodarà a les determinacions següents: 

*Cada equip té assignat el seu horari per utilitzar-los. Als entrenaments és obligatòria la puntualitat tant 

als inicis com en finalitzar, de manera que es puguin coordinar els horaris dels diferents equips del Club. 

* El Coordinador Esportiu conjuntament amb els entrenadors/es, seran els responsables de coordinar la 

bona utilització i conservació de les mateixes, conforme a les indicacions establertes anteriorment. 

* Sempre que hi hagi algun equip a qualsevol instal·lació, haurà de ser l'entrenador/a de l'equip. 

* Les activitats esportives començaran puntualment i finalitzaran amb l'antelació suficient per donar 

marge als jugadors/es perquè el material utilitzat quedi al seu lloc, com per dutxar-se i vestir-se amb 

rapidesa i ordre. 

Terreny de joc: l’ús del terreny de joc estarà regit per les actuacions de bona conducta, que es garantirà 

amb la presència dels entrenadors/es de cada equip. 

* Està prohibit escopir, menjar xiclet i pipes al terreny de joc. 

* Les porteries de futbol 7 seran posades i tretes pels jugadors juntament amb els entrenadors. 

* Està prohibit terminantment penjar-se de qualsevol de les porteries. (Futbol 5-7-11). 

* La gespa artificial s'ha de protegir no arrencant filaments de gespa i no jugar amb el cautxú que 

serveix de base. 

LESIONS 

Si el jugador/a patís qualsevol malaltia o sentís símptomes de la mateixa, o notés qualsevol molèstia o 

dolor que li impedeixi poder participar de l'entrenament o partit amb normalitat, haurà comunicar-

immediatament al seu entrenador/a. 

ALIMENTACIÓ 

Els jugadors/es del club han de portar una alimentació sana i no podran consumir tabac, alcohol o 

qualsevol altre tipus de substàncies nocives per a la salut. 

HORARIS 

* Durant el període de competició, i en vigílies de partits, estarà completament prohibit recollir-se a 

altes hores de la matinada. 
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DEFINICIÓ DE RÈGIM DISCIPLINARI 

Aquesta normativa serà aplicable a tots els jugadors/es del Club. 

Els membres de la Junta Directiva en general, el Coordinador Esportiu i entrenadors/es en particular, 

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

mitjançant el contracte i la col·laboració constant. 

Sense perjudici d'accions posteriors, els entrenadors podran adoptar les mesures que consideri 

pertinents per mantenir l'ordre dins de l'equip, comunicant-les amb posterioritat al Coordinador 

Esportiu. 

INFRACCIONS 

Les infraccions es poden classificar en lleus, greus i molt greus. 

1. Són faltes lleus: 

1.1. Les faltes injustificades reiterades de puntualitat. 

1.2 Les faltes injustificades, no reiterades, d’assistència a les sessions d’entrenaments i/o partits. 

1.3. Actitud passiva en l'exercici de les ordres i instruccions a les sessions d'entrenaments i/o partits. 

1.4. La distracció en la conservació de les instal·lacions esportives del Club i també dels seus materials. 

1.5. No portar la roba esportiva del Club, a les convocatòries o altres activitats que ho requereixin. 

2. Són faltes greus: 

2.1. Les faltes injustificades reiterades (4) de puntualitat d'entrenadors/es i jugadors/es. 

2.2. Les faltes injustificades reiterades d’assistència a les sessions d’entrenaments (4) i/o partits (2). 

2.3. Sempre que hi hagi una necessitat del Club, negar-se a anar convocat en una categoria superior 

sense causa que ho justifiqui. 

2.4. Manca de respecte, amenaces, insults i ofenses a àrbitres, entrenadors/es, membres de la Comissió 

Esportiva, directius, col·laboradors del Club, el públic i altres autoritats esportives. 

2.5. Actes d'indisciplina a qualsevol persona vinculada al Club o altres que doni una imatge negativa del 

Club. 

2.6. Registrar vídeos i fotos a les zones de vestuaris, passadissos, etc i fer-ne un ús irresponsable. 

2.7. Causar danys greus a les instal·lacions o al material. 

2.8. El no compliment o la ruptura d'una sanció lleu. 

2.9. Cometre tres faltes lleus al llarg de la temporada. 

2.10. Fumar en les concentracions prèvies als partits. 

3. Són faltes molt greus: 

3.1. Les agressions als àrbitres, jugadors/es, entrenadors/es, directius, treballadors i col·laboradores 

del Club, el públic i altres autoritats esportives. 

3.2. Els comportaments antiesportius que impedeixen la realització d'un partit/s, una sessió 

d'entrenament, una competició o que obliguen a suspendre-la temporalment o definitivament. 

3.3. El consum de substàncies tòxiques durant les concentracions/desplaçaments previs al partit. 

3.4. El no compliment o la ruptura d'una sanció greu. 

3.5. Cometre dues faltes greus al llarg de la temporada. 
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Les mesures correctores que s'aplicaran seran les següents: 

1. Per les infraccions lleus: 

A. L'avís. 

B. L'amonestació privada. 

C. Amonestació privada i comunicada als pares. 

D. Privació de l’activitat que se està desenvolupant. 

2. Per les infraccions greus: 

A. Reunió de la Comissió Esportiva amb els pares del jugador/a. 

B. No podrà anar convocat amb l'equip durant els partits oficials que la Comissió Esportiva cregui 

convenient, però sense deixar d'assistir a les sessions d'entrenaments. 

C. No podrà realitzar la pràctica esportiva del Club, pel període que la Comissió Esportiva cregui 

convenient. 

3. Per les infraccions molt greus: 

A. No podrà exercir la pràctica esportiva del Club, pel període que la Comissió Esportiva cregui 

convenient. 

B. L'expulsió definitiva pel que resta de temporada esportiva. 

C. Expulsió definitiva del Club. 

A l'aplicació de mesures correctores es tindran en compte els actes de disculpa i assumpció de culpes per 

part del jugador/a. 

Els jugadors/es que durant la temporada hagin comès faltes greus i/o molt greus el Coordinador Esportiu 

conjuntament amb la Junta Directiva o Comissió Esportiva analitzaran el cas i podran condicionar-ne la 

matriculació per a la temporada següent. 

La competència per l'aplicació de les mesures correctores la sosté: 

• El Coordinador, per delegació de la Junta Directiva o Comissió Esportiva, que serà l’encarregat 

d’establir les sancions per les faltes classificades de lleus, greus i molt greus i donarà explicació als 

membres de la Junta Directiva o Comissió Esportiva. 

• La Junta Directiva o Comissió Esportiva, que serà l’encarregada d’establir les mesures correctores de 

les infraccions molt greus que donarà coneixement al Coordinador Esportiu. 

TRAMITACIÓ DE LES MESURES CORRECTORES 

En el moment en què un jugador/a cometi una falta, el Coordinador Esportiu, la Junta Directiva o la 

Comissió Esportiva si escau, procedirà a remetre la causa per aplicar, si escau, les mesures adequades. 

Prèviament a la interposició de qualsevol mesura, a les faltes greus i molt greus, el jugador/a infractor 

serà escoltat pel Coordinador Esportiu, el seu entrenador/a i els seus pares/tutors legals. 

En cas que la tramitació la dugui a terme el Coordinador Esportiu, aquest mantindrà informada la Junta 

Directiva o Comissió Esportiva sobre la causa en tràmit. 

En cas que el jugador/a hagi de ser expulsat/da de forma temporal o definitiva, per la interposició d'una 

mesura correctora, el Coordinador Esportiu haurà d'informar la Junta Directiva i obtenir-ne l'aprovació. 

Aquest Règim Intern és el vigent per a les properes temporades. 

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i us donem la benvinguda al Club de Futbol La 

Granada. 

Junta Directiva / Coordinació Esportiva. 


