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INTRODUCCIÓ
Des de la Junta Directiva volem donar-te la més cordial benvinguda i desitjar-te que la teva estada al nostre club sigui
la més llarga i positiva possible, ajudant-te a evolucionar en la teva progressió com a jugador/a i com a persona.
Per al bon funcionament del club s'ha dissenyat aquest règim intern, el qual hauràs de llegir detingudament i
posteriorment, si ho acceptes en la seva totalitat, hauràs de signar com mostra d'aprovació i compliment.
El present reglament és d'àmbit intern i aplicable a tots els membres del club, independentment del càrrec que
ocupin, a tots els equips del club, i alhora compatible amb el mateix règim intern que disposi cada equip.
Pretén ser una eina de treball per consensuar tot un seguit d'actituds i comportaments, amb la finalitat que la
convivència i la disciplina al club siguin els més representatius de la filosofia del seu treball.
El present reglament intern podrà ser modificat prèvia proposició per escrit de qualsevol membre del club i aprovat
per acord de la Junta Directiva.

SENTIMENT DE CLUB
L’Igualda Volei Club és un club nascut en l'any 1990, amb el desig d'oferir l'oportunitat de jugar a voleibol a tothom qui
ho desitgi, emprant els recursos humans i materials necessaris perquè el seu desenvolupament com a jugador/a sigui
l'adequat.
Tu com membre del club has de col·laborar a potenciar el seu bon nom amb els teus actes, amb la teva imatge i amb
la teva actitud. Formar part d'aquest club ha de ser un orgull per a tu, alhora que una responsabilitat, i t'obliga a una
sèrie de deures i t’ofereix uns drets.
Entre tots els que formem part de l’Igualda Volei Club hem de fer un club més gran dia a dia i més fort tant en l’àmbit
esportiu, econòmic com social. Independentment de quina sigui la teva funció, has de col·laborar al màxim perquè
això sigui possible.
Per això et demanem:
- Màxim respecte a totes les persones amb les quals ens relacionem: companys/es, entrenadors/es, jugadors/es,
àrbitres, aficionats, directius, etc.
- Màxim respecte cap a les nostres instal·lacions i material, siguin propis o d'altres Clubs o Entitats.
- Màxim respecte a les normes i regles establertes en el present reglament intern.
- Els membres del nostre club han de ser: humils, professionals, honestos i entusiastes en la tasca que realitzen. Han
de tenir uns hàbits correctes, tant higiènics com d’alimentació i descans.
- S'evitaran aquells hàbits i actituds que puguin perjudicar tant a tu com a la imatge del club.
- Representem un club i hem de dignificar la seva imatge, sabent que la imatge del club és la nostra.

OBJECTIUS DEL CLUB
- Formació progressiva de jugadors/es de voleibol, formació física, tècnica, tàctica i estratègica tenint en compte
conceptes tan importants com el companyerisme, el respecte, l’educació, l’esportivitat i el bon comportament tant en
els entrenaments com en els partits.
- Formació progressiva d'entrenadors/es per a les diferents categories.
- Creació d'un ambient agradable i disciplinat, que faciliti el desenvolupament de totes les activitats que es realitzin
dins el club.
- Augmentar la massa social del club: jugadors/es, entrenadors/es, familiars, directius, amics, aficionats, etc.

DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1.- OBJECTIUS DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
El present Reglament de Gestió Interna té per objectiu regular els drets i deures dels membres de l'Igualada Volei
Club.
ARTICLE 2.- ÀMBIT D´APLICACIÓ
El present Reglament serà d´aplicació en els següents àmbits:


Personal:
a) Junta directiva i Comissions Extraordinàries.
b) Cos Tècnic del Club.
c) Jugadors/es des del moment de la inscripció fins a la seva baixa.
d) Pares/mares/tutors dels jugadors/es des del moment de la inscripció del fill/a fins a la seva baixa del Club,
en tots aquells aspectes que els hi sigui aplicables.
e) Públic local que no estigui dins dels apartats anteriors



Espacial:
a) Instal·lacions esportives pròpies del Club i/o del Patronat Municipal d'Esports.
b) Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als quals es desplacin els components del Club en la
seva totalitat o en part.

Norma General aplicable:
L’incompliment per part dels membres, relacionats anteriorment, de qualsevol de les obligacions recollides en el
present Reglament facultarà al Club per a imposar a la persona directament responsable les pertinents sancions i en
casos de reiteració o extrema gravetat, expulsar-lo de l’equip i del Club.

REGLAMENT INTERN
CAPÍTOL I. JUNTA DIRECTIVA
ARTICLE 3.- DRETS I DEURES DE LA JUNTA DIRECTIVA
3.1.- Els membres de la Junta Directiva, així com els membres de les comissions extraordinàries, vetllaran per tal que
les activitats del Club es desenvolupin d´acord amb el projecte d’aquest.
3.2.- Garantiran, dintre de l´àmbit de les seves competències detallades als estatuts del club, l´exercici dels drets
reconeguts als jugadors/es, cos tècnic, així com pares/mares/tutors, i vetllaran pel compliment dels deures
corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els membres del Club en el
desenvolupament d’aquest, la seva gestió i la seva avaluació.
3.3.- Dintre de la Junta Directiva es constituirà un Comitè de Disciplina, encarregat per delegació d´aquella, de la
resolució dels expedients incoats per cometre faltes lleus, greus o molt greus. Aquest Comitè estarà compost pel
President/a del Club o persona a qui delegui, pel Coordinador/a Tècnic/a i/o el Secretari/a i com a mínim un
vocal de la Junta Directiva.
3.4.- El Coordinador Tècnic, per delegació de la Junta Directiva, serà l´encarregat d´establir les sancions, les faltes i
la classificació de les mateixes (lleu, greu o molt greu) informant al Comitè de Disciplina per tal de ratificar la
seva decisió.
3.5.- En cas d'obrir-se expedient sancionador, el Comitè de Disciplina haurà de comunicar la decisió a la Junta
Directiva, i posteriorment a les parts interessades, en el termini màxim d'un mes.

CAPÍTOL II. COS TÈCNIC
ARTICLE 4.- DRETS I DEURES DEL COORDINADOR TÈCNIC
4.1.- Dirigeix, coordina i controla totes les activitats amb caràcter disciplinari d´acord amb les disposicions vigents,
sense perjudici de les competències de la Junta Directiva.
4.2.- Té com a objectius fonamentals la gestió, seguiment i control dels entrenadors, equips i jugadors/es, en totes les
categories i edats, vetllant pel compliment de la formació integral de tots i cadascun dels jugadors/es del Club.
4.3.- Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el Club.
4.4.- Cada temporada ha de treballar conjuntament amb els seus col·laboradors, en l´elaboració dels objectius
esportius anuals i comunicar-los a la resta de components del Club.
4.5.- Executarà els acords de la Junta Directiva en l´àmbit de les seves competències.
4.6.- Sempre estarà en disposició d´aclarir qualsevol dubte, escoltar comentaris, peticions i/o reclamacions dels
entrenadors.
4.7.- Té la potestat de poder passar jugadors/es d´un equip a l´altre, sigui per motius tècnics i/o esportius, fins i tot
entre categories sempre que no s´incompleixin els reglaments federatius corresponents.
4.8.- Té la potestat de cessar del seu càrrec a qualsevol entrenador que no compleixi amb les seves responsabilitats,
indicades en el present reglament, sempre amb el vistiplau de la Junta Directiva.
4.9.- Té l´obligació de guardar les mateixes formes, respecte i actitud exigides a qualsevol altre component del Club
en qualsevol situació
4.10.- Atendrà les consultes dels pares/mares/tutors dels esportistes amb el fi de compartir la tasca educadora en
l´àmbit de la seva competència.
4.11.- El coordinador està obligat a complir les recomanacions i obligacions que li han estat assignades en el present
Reglament així com les que li fossin encomanades per la Junta Directiva del Club.

ARTICLE 5.- DRETS I DEURES DELS ENTRENADORS
5.1.- Ser informats per part del Coordinador Tècnic i Junta Directiva dels assumptes que afectin el Club en general i a
ells en particular.
5.2.- Ser tractats amb correcció i respecte per la resta d´estaments i integrants del Club.
5.3.- Utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per complir les fites i objectius del mateix i d´acord amb les
normes que regulin el seu ús.
5.4.- Presentar peticions, suggeriments i queixes d´ordre esportiu per escrit, davant del Coordinador Tècnic.
5.5.- Participar, excepte per una raó justificada, en totes les activitats programades així com aquelles a les quals sigui
degudament convocat, no fer-ho será considerat falta lleu.
5.6.- Mantenir en l´aspecte personal i en el tècnic-esportiu una conducta digna i respectuosa amb la filosofia del Club
en el desenvolupament de la seva funció, així com a la seva relació amb els diferents estaments i membres del
Club, especialment amb els jugadors/es.
5.7.- Atendrà les consultes dels jugadors/es, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i desenvolupament de
tots els valors del Club.
5.8.- Tenir possessió del carnet d´entrenador o document oficial, expedit per la Federació de Voleibol o el Consell
Esportiu corresponent, que els faculti per a exercir les funcions que li són pròpies. En cas de no disposar

d´aquesta titulació, serà requisit obligatori obtenir-lo dins els terminis establerts en la Federació de Voleibol o
Consell Esportiu, anant a càrrec dels entrenadors els costos derivats de la seva obtenció.
5.9.- Aplicar el Règim Disciplinari del Club, dintre de l´àmbit de la seva competència.
5.10.- Mantenir les instal·lacions esportives netes i endreçades abans, durant i després dels entrenaments i partits.
Tenen l´obligació de col·locar i endreçar els elements necessaris pel desenvolupament d´entrenaments i partits
(cons, pilotes, petos….), comunicar al responsable la falta o deteriorament del material, no fer-ho es considerarà
falta lleu.
5.11.- Respectar i complir els acords presos per la Junta Directiva.
5.12.- Portar sempre l´equipament esportiu adequat a l´activitat practicada en cada moment, complint amb les
especificacions indicades per a cada una d´elles.

Als entrenaments:
5.13.- Preparar els entrenaments amb els objectius per a cada entrenament i aspectes a millorar.
5.14.- Arribar amb temps d'antelació a l'inici dels entrenaments per preparar el material i rebre els jugadors/es.
5.15.- Dirigir l'entrenament intentant aprofitar al màxim el temps per a la millora dels jugadors i mantenint la disciplina
en grup.
5.16- Recollir i comptabilitzar el material assignat al seu equip en acabar l'entrenament.
5.17- Fomentar el respecte pel material del club i instal·lacions.
5.18.- Portar un control d'assistència dels entrenaments, que podrá ser requerit pels membres de la junta, no fer-ho
es considerarà falta lleu.

Als partits:
5.19.- Portar el control de les fitxes federatives i còpies del DNI per al partit.
5.20.- Disposar dels telèfons de tots els/les jugadors/es i dels pares per poder localitzar-los.
5.21.- Arribar abans de l'hora de convocatòria, donarà tranquil·litat als jugadors/es i pares.
5.22.-S’esperarà un màxim de 15 minuts si algun jugador/a no ha vingut i no se l’ha pogut localitzar.
5.23- Si es juga com a local, arribar al pavelló on es jugarà com a mínim 1 hora abans de l'inici del partit, podent-se
modificar en les categories infantil i aleví si l’entrenador ho creu convenient.
5.24- Dirigir el partit cuidant les formes, el llenguatge i fomentant l'esportivitat i el rendiment tan individual com
col·lectiu.
5.25.- Control de les incidències que es considerin necessàries.
5.26.- Portar un control d’assistència i disponibilitat dels partits.

CAPÍTOL III. JUGADORS/ES I EQUIPS
ARTICLE 6.- DRETS I DEURES DELS JUGADORS/ES
6.1.- El jugador/a té dret a rebre una formació que asseguri el ple desenvolupament de la seva personalitat en l’àmbit
personal i en l’àmbit esportiu.
6.2.- Tots els jugadors/es 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 l’esport.
6.3.- Tots els jugadors/es tenen dret a què es respecti la seva integritat física i moral, així com la seva dignitat
personal, no podent ser objecte en cap cas de vexacions físiques i/o morals.
6.4.- Els jugadors/es de tots els equips tenen dret a participar en el funcionament del Club mitjançant el respectiu
representant de cada equip, el capità. Cada equip, a proposta del seu entrenador i mitjançant decisió del mateix
entrenador i/o Coordinador Tècnic, designaran un capità per a cada equip i/o jornada si es considera oportú
6.5.- Tots els membres del Club estan obligats a respectar els drets dels jugadors/es que s´estableixen en la present
normativa interna.
6.6.- Assistiran als entrenaments establerts, motivant-se i esforçant-se per aprendre i millorar en tots els aspectes.
6.7.- Assistiran als partits als quals estiguin convocats siguin o no de la seva categoria, motivant-se i esforçant-se.
6.8.- Han d´estar completament equipats i preparats per iniciar l´entrenament amb puntualitat.
6.9.- Assistiran a tots els partits a què siguin convocats amb puntualitat, amb l´equipament esportiu propi del Club.
L´equipament esportiu és el principal element identificatiu del Club i els jugadors/es estan obligats a dur-lo
complint les especificacions que detalli la junta directiva.
6.10.- Han de justificar qualsevol absència als entrenaments i/o partits, comunicant al seu entrenador la causa amb
una antelació mínima de dos dies, excepte per causa de força major.
Es consideren motius de justificació:
-

Malalties
Motius familiars
Motius docents (exàmens ofiacials en el dia i hora del partit)
Altres que el Club estableixi

En aquest punt és potestat de l´entrenador convocar al jugador/a pels partits en funció del seu esforç i implicació.
No es consideren motius justificats:
-

Els no inclosos en els motius anteriors
Pràctiques d´altres activitats
Assiduïtat en les faltes

6.11.- Arribaran puntualment als entrenaments i partits als quals siguin convocats.
6.12.- Tindran cura del material esportiu del Club i de les seves instal·lacions, fent un ús adequat i correcte.
6.13.- Han de mantenir en perfectes condicions l´equipament i retornar-lo al Club al finalitzar cada temporada quan
així s´estableixi.
6.14.- Han de comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments, partits, amb els altres jugadors/es,
companys, entrenadors, àrbitres i qualsevol altra persona del Club.
6.15.- Es comprometen al desenvolupament de l´activitat esportiva durant tota la temporada sense perjudicar els
interessos esportius del Club.

6.16.- Pagaran les quotes anuals establer-tes pel Club per desenvolupar la seva activitat. La quota es compon de:
-

Quotes econòmiques.
Compra de roba i/o material esportiu aprovada per la Junta Directiva del Club per a cada categoria.
Qualsevol altra aportació aprovada per la Junta Directiva

ARTICLE 7.- PARTITS: CONVOCATÒRIES I PARTICIPACIÓ
7.1.- La data i hora de celebració dels partits, així com la indicació del lloc, equip contrari i hora de la convocatòria,
haurà de ser comunicada per part del Club amb la suficient antelació.
7.2.- És obligació de cada jugador/a assabentar-se de l’hora i lloc de la celebració del partit amb la suficient antelació.
7.3.- Els jugadors/es han d´estar presents en el lloc de la citació a l’hora de la convocatòria fixada pel Club.
7.4.- Les faltes excepcionals i inevitables (malaltia, imprevistos…) s´han de comunicar a l´entrenador com més aviat
millor.
7.5- És potestat de l´entrenador sancionar les faltes de puntualitat a les convocatòries de partits i/o entrenaments.
7.6- Els jugadors/es que no puguin jugar per tenir alguna lesió o sanció, procuraran assistir als partits amb els seus
companys d´equip.
7.7.- Els entrenadors i Coordinador Tècnic dels equips utilitzaran en cada partit els jugadors/es que, a parer seu i en
cada moment, considerin més oportuns, procurant que tots i cadascun dels jugadors/es disponibles participin en
tots els partits jugant un mínim raonable de minuts, llevat que existeixi una causa justificada.
7.8.-Durant el desenvolupament dels partits, inclosos els descansos, el jugador/a només atendrà a les instruccions i
recomanacions de l´entrenador, ajudant o Coordinador Tècnic.
7.9.- Els entrenadors podran disposar de jugadors/es d´altres equips de la mateixa categoria o inferiors quan, sigui
per necessitat o en benefici del seu equip o del mateix jugador, ho considerin oportú i sempre amb l´autorització
del Coordinador Tècnic.

CAPÍTOL IV. PARES, MARES, TUTORS I PÚBLIC LOCAL
ARTICLE 8.- DRETS I DEURES PARES, MARES,TUTORS I PUBLIC LOCAL
8.1.- La inscripció d´un jugador en el Club suposa el coneixement i l´acceptació per part dels pares/mares/tutors de la
filosofia i normativa del Club, així com procurar que els seus fills la respectin.
8.2.- Els pares/mares/tutors tenen dret a estar informats de l´evolució esportiva i personal dels seus fills.
8.3.- Els drets i obligacions dels pares i mares recollits en el present Reglament s´entendran referits al tutor o
representant legal del jugador.
8.4.- Cada temporada els pares/mares/tutors facilitaran les dades identificatives, administratives i autoritzacions
pertinents que el Club sol·liciti, així com que estigui vigent i de lliurar-la dintre dels terminis estipulats.
8.5.- Procuraran sempre que sigui possible, acompanyar l´equip i col·laborar en els desplaçaments dels jugadors als
entrenaments i partits. Si no és possible, signaran una autorització per a cada desplaçament a nom del
conductor del vehicle eximint-lo de qualsevol responsabilitat.
8.6.- Han de mantenir en els entrenaments i partits el mateix comportament exigit a qualsevol membre del Club.
8.7.- No tenen permès entrar en els vestidors excepte en aquells casos que ho determini l´entrenador.
8.8.- No tenen permès l´accés al terreny de joc ni a les zones tècniques durant els entrenaments i partits.
8.9.- Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos, s´abstindran en tot moment
d´aconsellar, recomanar o qüestionar, tant a jugadors com a entrenadors, accions que siguin competència
exclusiva dels entrenadors.

CAPÍTOL V. VESTIMENTA
ARTICLE 9.- EQUIPAMENT
9.1.- Els jugadors i tècnics tenen l´obligació d´utilitzar en concentracions, entrenaments, partits, i en general, en
qualsevol activitat que el Club consideri oficial, la uniformitat i el material que el Club els faciliti i/o acordi per
l´ocasió.
9.2.- No està permès l´ús de material i/o equipament diferent de la que estipuli el Club en partits oficials.
9.4.- La compra de material esportiu auxiliar que no sigui facilitat pel Club i que estigui permès, serà per compte dels
jugadors i/o tècnics.
9.5.- Tot el material esportiu i equipament que s´entregui als tècnics serà propietat del Club, excepte en aquells casos
que l´adquisició vagi a compte dels mateixos tècnics.
ARTICLE 10.- CONSERVACIÓ DE L´EQUIPAMENT
10.1.- En el transcurs de la temporada, el jugador és responsable de la cura i conservació de l´equipament oficial que
se li ha entregat, mantenint-lo en perfecte estat.
10.2.- De la mateixa manera els tècnics són responsables de la cura i conservació de l’equipament que se li hagi
entregat.
10.3.- En el cas de trencament o deteriorament de qualsevol peça de roba o material, es comunicarà a l´entrenador o
coordinador per a la seva reposició o reparació.

CAPITOL VI. RÈGIM DISCIPLINARI
ARTICLE 11.- INFRACCIONS

11.1- Les infraccions podran ser lleus, greus, molt greus i poden ser comeses per qualsevol membre del club.
11.2- Són infraccions lleus:
- Les faltes injustificades de puntualitat.
- Les faltes injustificades, no reiterades, d'assistència a entrenaments.
- Les faltes injustificades, no reiterades, d'assistència a partits sempre que aquesta no impliqui la suspensió
d’un partit.
- L'actitud passiva en entrenaments i partits.
- Falta de respecte o desconsideració cap a algun dels seus companys/es, entrenador/a, àrbitre, rivals, públic
o qualsevol persona relacionada amb l’activitat.
- Mal ús del material o instal·lacions del club.
- Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa no greus.
- Dur una vestimenta inadequada de forma injustificada.
- Hàbits higiènics inadequats.
- Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del club.
- Altres que el Club consideri com a lleus, sempre que hagin estat informades als socis mitjançant una circular
i entrarán en vigor 15 dies després de la seva publicació.
11.3.-Són infraccions greus:
- Les faltes injustificades reiterades d'assistència a entrenaments i partits.
- La reiterada i contínua falta de respecte cap a companys/es, entrenadors/es, àrbitres, rivals, públic o
qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat.
- Causar, per ús indegut, danys greus a objectes o dependències del Club, material, etc.
- No acudir a una convocatòria d'un equip de qualsevol categoria quan el jugador no pertanyi a aquesta, però
que per causes especials i justificades, sigui necessària la seva presència.
- L'agressió física greu a membres del Club, companys/es, àrbitres, rivals, públic, etc.
- Reiterades faltes lleus en una mateixa temporada.
- Actes injustificats que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats del club.
- Hàbits higiènics inadequats.
- Incomplir una sanció imposada pel club que esdevingui d’una infracció lleu o greu.
- Altres que el Club consideri com a greus, sempre que hagin estat informades als socis mitjançant una
circular i entrarán en vigor 15 dies després de la seva publicació.

11.4.-Són infraccions molt greus:
- Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra membres del Club o altres en deteriorament de la
imatge del club.
- L'agressió física molt greu.
- L'acumulació de 3 faltes greus.
- Sancions arbitrals o federatives que comportin l’expulsió d’un set o partit.
- Hàbits higiènics inadequats.
- Aquelles faltes de correcció, esportivitat i disciplina en el terreny de joc i instal·lacions esportives del Club,
sigui en els partits i/o entrenaments encara que no hagin estat objecte de sanció tècnica o federativa.
- La falta injustificada, d'assistència a un partit i que comporti la suspensió d’aquest.
- El no pagament de les quotes establertes pel club.
- Incomplir una sanció imposada pel club que esdevingui d’una infracció greu o molt greu.
- Altres que el Club consideri com a molt greus, sempre que hagin estat informades als socis mitjançant una
circular i entrarán en vigor 15 dies després de la seva publicació.

ARTICLE 12.- SANCIONS
Per la comissió de les faltes enumerades s'imposaran les següents sancions. En funció de la gravetat i la reiteració,
aquestes sancions podran ser acumulables:

12.1- Per infraccions lleus:
- Amonestació privada.
- Amonestació per escrit que es comuniqués a la persona afectada i als pares o familiars en cas necessari.
- Realització de tasques de col·laboració amb el club en entrenaments o altres activitats, d'1 a 2 setmanes.
- Suspensió de la pràctica esportiva (entrenaments i partits), d'1 a 2 setmanes.
- Pagament de la sanció imposada per federació en cas de que n’hi hagi.
-Sanció econòmica de fins a 100 €, aquesta sanció podrá ser superior en cas de que el club tingui perdues
econòmiques degudes a la infracció lleu comesa.

12.2- Per infraccions greus:
- Amonestació per escrit amb un informe detallat que es comuniqués a la persona afectada i als pares o
familiars en cas necessari.
- Realització de tasques de col·laboració amb el Club en entrenaments o altres activitats, 3 a 6 setmanes.
- Suspensió de la pràctica esportiva (entrenaments i partits), de 3 a 6 setmanes.
- Pagament de la sanció imposada per federació en cas de que n’hi hagi.

- Sanció econòmica d’entre 101€ i 200 €, aquesta sanció podrá ser superior en cas de que el club tingui
perdues econòmiques degudes a la infracció greu comesa.

12.3- Per infraccions molt greus:
- Amonestació per escrit amb un informe detallat que es comuniqués a la persona afectada i als pares o
familiars en cas necessari.
- Realització de tasques de col·laboració amb el Club en entrenaments o altres activitats un mínim de 7
setmanes.
- Suspensió de la pràctica esportiva (entrenaments i partits), de 2 mesos a 1 temporada o EXPULSIÓ
DEFINITIVA DEL CLUB de la persona sancionada. La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del
jugador prèvia petició i comprovació d'un canvi positiu d'actitud.
- Pagament de la sanció imposada per federació en cas de que n’hi hagi.
- Sanció econòmica d’entre 201 € i 1000 €, aquesta sanció podrá ser superior en cas de que el club tingui
perdues econòmiques degudes a la infracció molt greu comesa.

El Comitè Sancionador estarà integrat pels següents membres:
- El President/a del Club.
- Com a mínim un membres de la Junta Directiva.
- El director/a tècnic/a.
CAPITOL VII. DEL PROCEDIMENT SANCIONADOR

ARTICLE 13.- El procediment sancionador s’ha d’iniciar d’ofici tan aviat com la Junta Directiva tingui coneixement
d’haver comès la falta que sigui motiu de sanció o com a conseqüència d’una denúncia o d’una notificació i que es
faci contra persones concretes. No s’ha de considerar denúncia la comunicació anònima.

ARTICLE 14.- La decisió d’incoar diligències informatives, la designació de la persona o persones que hagin de
tramitar-les, la d’arxivar les incoades i la de convertir-les en origen de procediment sancionador, correspon a la Junta
Directiva la qual delegarà la tramitació de l’expedient en un Comitè Disciplinari integrat per tres membres, pel
President/a del Club o persona a qui delegui, pel Coordinador/a Tècnic/a i/o el Secretari/a i com a mínim un vocal de
la Junta Directiva.

ARTICLE 15.- Un cop iniciat el procediment sancionador, determinada la tipicitat dels fets I i formulat el plec de
càrrecs pel Comitè de Disciplina, AQUEST S’ha de traslladar a l'infractor, i si és menor d'edat, als seus pares, tutors
o representants legals, comunicant la falta imputada i la proposta de sanció.

ARTICLE 16.- Un cop comunicat a l'infractor o als seus representants legals el plec de càrrecs formulat, gaudiran
d’un termini comú de deu dies naturals per fer les al·legacions pertinents i proposar mitjans de defensa. S’admetran
tots els que siguin procedents per a l’ averiguació dels fets o la concreció de la responsabilitat.

ARTICLE 17.- Les proves proposades i les que el Comitè Disciplinari consideri d’interès, sense cap límit, hauran de
practicar-se en el termini màxim de vint dies des de la recepció de l’escrit de les al·legacions i el subjecte o subjectes
expedientats hi podràn intervenir.

ARTICLE 18.- Un cop transcorregut l’esmentat termini, el Comitè Disciplinari haurà de prendre una decisió en el
termini màxim de 20 dies des de la finalització del termini de la pràctica de la prova, la seva resolució serà motivada i
en la mateixa s’hauran de assenyalar els recursos que corresponguin.

ARTICLE 19.- Els acords del Comitè Disciplinari hauran de ser adoptats per majoria simple del seus membres; les
seves decisions seran executives i vinculants per al Club i el subjecte expedientat.

ARTICLE 20.- Totes les decisions i tots els actes hauran de ser motivats, i s’hauran de notificar al subjecte o
subjectes expedientats o als seus legals representants.
La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, pot acordar la mesura cautelar de suspensió en la pràctica
esportiva mentre duri la tramitació de l'expedient sancionador, i en tant no recaigui resolució ferma.

ARTICLE 21.- Les sancions imposades pel Comitè de Disciplina podran ser recorregudes en el termini de cinc dies
davant de la Junta Directiva, que haurà de resoldre en el termini de quinze dies hàbils. Transcorregut el termini sense
haver estat dictada resolució, el recurs podrà entendres desestimat, i l'interessat acudir en apel·lació davant el comitè
de competició de la Federació Catalana de Voleibol, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta
esportiva, en el termini màxim de 5 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
Igual recurs podrà ser formulat en cas d'haver estat dictada resolució expressa per la Junta Directiva resolent el
recurs interposat enfront de la decisió adoptada pel Comitè de Disciplina.
Transcorregut el termini indicat sense que s’hagi interposat el corresponent Recurs, la sanció serà ferma.
La resolució dictada per la Federació Catalana de Voleibol, serà recurrible davant del Tribunal Català de l’Esport
d’acord amb allò que estableix la llei 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport.

ARTICLE 22.- La Junta Directiva donarà publicitat a les sancions proposades i dels fets que les han motivat, sense
identificar-ne els autors.

ARTICLE 23.- Les sancions disciplinàries imposades als infractors s’han de fer constar en expedients oberts a aquest
efecte i de caràcter personal, tan aviat com tingui fermesa.

ARTICLE 24.- Infraccions comeses pels pares dels jugadors.
24.1- Els pares i familiars dels jugadors menors d’edat del Club, que provoquin amb la seva actuació que el club sigui
sancionat pel Comitè de Competició de la Federació que regula la competició en que participi el Club, assumiran
personalment les indemnitzacions econòmiques derivades de la sanció que aquell Comitè imposi al Club.
24.2- Si un pare o familiar d'un jugador no satisfés econòmicament la multa imposada, el jugador quedarà apartat de
l'equip fins que la quantitat sigui satisfeta.

ARTICLE 25.- En tot cas, l’anotació de les sancions disciplinàries s’hauràn de cancel·lar d’ofici un cop transcorreguts
els terminis següents:
1r. Un mes en supòsits de faltes considerades lleus;
2n. Un any en supòsits de faltes considerades greus;
3r. Tres anys en supòsits de faltes considerades molt greus.
El còmput del termini per a la cancel·lació s’haurà d’iniciar tan aviat com sigui ferma la sanció i s’entendrà de
caducitat, sense que cap actuació o decisió corporativa el pugui interrompre.

ARTICLE 26.- En qualsevol moment, els infractors expedientats han de poder consultar el seus expedients personals
i sol·licitar, si escau, la cancel·lació d’anotacions caducades, mitjançant un escrit dirigit a la junta, en el qual hi ha de
constar l’existència de l’anotació i la seva data de caducitat.

ARTICLE 27.- A efectes d’apreciació de reincidència, no es computaran les faltes sancionades que haguessin
caducat a la data de la nova infracció.

DISPOSICIONS ADDICIONALS
DISPOSICIÓ PRIMERA: ENTRADA EN VIGOR
El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la temporada 2017-2018.

DISPOSICIÓ SEGONA: MODIFICACIÓ
Qualsevol modificació del present reglament s´aprovarà per Assamblea General a proposta de la Junta Directiva.

Igualada, a 14 de juny del 2017.

