
 

 

REGLAMENT DE REGIM INTERN 

DEL CLUB ESPORTIU DMS 

 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- Objecte 

 

Aquest Reglament de Règim Intern te per objecte regular la organització i 

funcionament intern del Club Esportiu DMS (des d'ara el “Club”), dintre del marc 

constituït per la legislació esportiva vigent que li resulta d'aplicació. 

Article 2. Àmbit d'Aplicació. 

El present Reglament serà d'aplicació en els següents àmbits: 

Personal: 

 Als esportistes inscrits en el Club des de la formalització de la seva inscripció 

fins a la seva baixa. 

 A tot el personal tècnic del Club. 

 A tots els pares/mares dels alumnes/as des del moment de la inscripció del seu 

fill/a fins a la seva baixa en el Club, en aquells aspectes que els sigui aplicable.  

Espacial: 

Les instal·lacions esportives pròpies del Col·legi Dolors Monserda-Santapau i de 

l’escola Padre Damián.  

Temporal: 

 

Durant tot l'any en aquelles activitats complementàries que estiguin sota la 

responsabilitat o supervisió dels tècnics del Club o de personal contractat pel 

mateix. 
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TÍTOL II. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 3.- Del règim personal 

 Els socis, pròpiament dit, són aquells esportistes que participen en les 

competicions en les quals el Club s'ha inscrit i entrenen en la seu del club de 

forma regular. 

 Els pares dels socis. 

 Els entrenadors. 

 Els simpatitzants, que no participen en les competicions ni entrenaments 

dirigits pel club.  

 

Els socis podran causar baixa, que podrà ser definitiva o temporal, encara que 

existeixi un compromís previ de continuïtat durant el transcurs de tota la 

competició a la qual el club els ha inscrit.  

 

Les baixes, excepte força major, haurien de comunicar-se amb un mes d'antelació a 

l'efectivitat de la mateixa.  

 

Article 4.- Del règim esportiu. 

Estan subjectes a ell tant els entrenadors com els socis del club.  

1.-  Entrenadors 

Des de els campionats del curs  2.009-2.010, el Club hi ha entrenadors per a les 

seccions de futbol sala i basquet. 

La designació dels entrenadors, correspon a la Junta directiva del club, a proposta 

del director esportiu. 

 

Drets dels entrenadors.-  

 

Els entrenadors ostenten els següents drets:  

 

 A exercir la seva funció, dintre del respecte a l'Ideari del Club, en els equips en 

que se’l destini.  

 A ser informats per qui correspongui dels assumptes que pertoquen al Club en 

general i a ells en particular. 

 A ser tractats amb correcció i respecte per la resta d'estaments i integrants del 

Club. 

 A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per a complir els 

objectius d’aquest dins de l’àmbit de les normes que regulin el seu ús. 

 A presentar peticions, suggeriments i queixes d'ordre esportiu, formulades per 

escrit, davant els Òrgans Unipersonals i Col·legiats del Club. 
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Deures dels entrenadors.- 

Els entrenadors tenen els següents deures: 

 Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i una vegada 

aprovada, desenvolupar i complir amb la programació establerta.  

 Participar, excepte causa justificada, en totes les activitats programades així 

com en aquelles 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 la seva funció, així 

com en la seva relació amb els diferents estaments i membres del Club, 

especialment amb els esportistes. 

 Desenvolupar 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 de tots els valors assenyalats en l'Ideari del 

Club. 

 Atendre les consultes dels pares/mares dels esportistes a fi de compartir la 

tasca educadora en l'àmbit de la seva competència. 

 Aplicar el Règim disciplinari del Club, en el nivell de la seva competència. 

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

 Respectar i complir els acords presos en la Junta Directiva. 

 Dur sempre l'equipament esportiu adequat a l'activitat que es tracti, complint 

en tot moment les especificacions que per al ell es detallin. 

2.- Esportistes 

Drets dels esportistes 

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. I a fi d'assegurar aquest dret, el Club es 

compromet a facilitar: 

 Un entrenador per equip. 

 Les instal·lacions esportives adients. 

 El material esportiu idoni propi de la dotació que es tracti. 

 Equipament esportiu. 

 Un horari d'entrenament sense alteracions arbitràries.  

 La participació de tots els equips/grups en Competicions Oficials. 

 L'ensenyament de la disciplina esportiva triada. 

 La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació 

integral de l'esportista. 



 Els esportistes tenen dret que es respecti la seva integritat física i moral i la 

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

 Els esportistes tenen dret que la seva activitat esportiva es desenvolupi en 

condicions de seguretat i higiene adequades. 

Tots els membres del Club estan obligats al respecte dels drets dels esportistes que 

s'estableixen en la present normativa interna. 

Deures dels esportistes 

Els jugadors tenen els següents deures: 

 Assistir als entrenaments, prèviament establerts, degudament equipats per a la 

pràctica esportiva que és tracti, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar 

en cadascun d'ells, en tots els aspectes. 

 Assistir als entrenaments i partits en perfecte estat físic i psíquic, tenint la 

potestat l’entrenador d’apartar al jugador si ho creu necessari en cas de no 

complir aquest correcte estat. 

 Assistir a tots els partits als que siguin convocats amb l’equipament esportiu 

que li sigui facilitada pel club. Essent l'equipament esportiu el principal element 

identificador, els esportistes estan obligats a dur-lo, complint les especificacions 

que per a ell es detallin. A més de dur l'equipament esportiu correctament, els 

esportistes procuraran sempre que el seu aspecte sigui endreçat i higiènic. 

 Tots els jugadors estaran obligats a tenir tot l’equipament esportiu del club, i 

fer-ne ús en els moments necessaris que estipuli l’entrenador. 

 Tots els jugadors estaran obligats a dutxar-se després de cada partit, ja sigui 

com a local o visitant. 

 Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els que no 

es pugui assistir, tenint la obligació de comunicar-ho al seu entrenador, amb la 

deguda antelació -un mínim de dos dies a la celebració de l'entrenament o 

partit-, excepte causes justificades de força major, com malaltia, motius 

familiars o docents. 

 Arribar puntualment a l'hora indicada, tant als entrenaments com als partits als 

quals siguin convocats. 

 Tenir cura del material esportiu del Club i de les seves instal·lacions fent-ne un 

ús adequat i correcte. Es per això que s’haurà de comunicar al seu entrenador 

qualsevol anomalia sobre aquests. 

 En entrenaments, partits i desplaçament, comportar-se amb correcció i respecte 

amb altres esportistes, companys, àrbitres, entrenadors i qualsevol altra 

persona relacionada amb l'activitat esportiva que es tracti.  

 Comprometre's al desenvolupament de l'activitat esportiva durant tota la 

temporada, sense perjudicar els interessos esportius i formatius del seu equip, 

atenent a les orientacions dels tècnics respecte del seu aprenentatge. 

Constitueix un deure dels esportistes el respecte a les normes de convivència dins i 

fora del Club, que es concreta en les següents obligacions: 

 Respectar la llibertat de consciència i la dignitat, integritat i intimitat de tots els 

membres del Club, així com la funció que hi ocupin. 
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 No discriminar a cap membre del Club per raó de naixença, raça, sexe o  

qualsevol altra circumstància personal o social. 

 Respectar l'Ideari del Club. 

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

 Respectar el Reglament de Règim Intern del Club.  

 Respectar les decisions adoptades pels Òrgans Unipersonals i Col·legiats del 

Club, sense perjudici de poder impugnar-les quan s’estimi que és lesionen els 

seus drets.  

 Participar i col·laborar activament amb la resta de membres del Club, a fi 

d'afavorir el millor desenvolupament de la preparació esportiva i de la 

convivència del Club. 

 

Deures del pares/mares/tutors/es 

 Mostrar en tot moment un comportament respectuós i educat en vers els 

àrbitres i els equips rivals. 

 Afavorir la relació entrenador/jugadors per a possibilitar un millor funcionament 

de l’equip. 

 

 

Article 5.- Del règim disciplinari.- 
 
Definició i Remissió 
 
La present normativa serà d'aplicació a tots els esportistes del Club, podent-se 
estendre, en aquelles situacions que sigui possible, a d’altres membres, quan 
aquests contravinguin les determinacions del present reglament.  
 
Tots els esportistes tenen els mateixos drets i deures bàsics, sense més distincions 
que les derivades de la seva edat i de les modalitats esportives que es trobin 
practicant.  

 
L'exercici dels seus drets per part dels esportistes implicarà el reconeixement i 
respecte dels drets de tots els membres del Club. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Infraccions 
 
Les faltes es classifiquen en lleus, greus o molt greus.  
 



Són faltes lleus:  
 

a) Les faltes injustificades de puntualitat. 

b) Les faltes injustificades, no reiterades, d'assistència a entrenaments i 

trobades esportives.  

c) La no utilització de l’equipació obligatòria del club.  

d) El no compliment de la normativa higiènica respecte les dutxes al finalitzar 
els partits. 

e) La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta 
d'assistència a entrenaments o partits, amb la suficient antelació quan això 
sigui possible.  

f) L'actitud passiva en la participació en les activitats orientades al 
desenvolupament dels plans de preparació esportiva, així com a les 
orientacions dels tècnics respecte al seu aprenentatge.  

g) La manca de respecte en l'exercici del dret a la pràctica esportiva dels seus 
companys, així com qualsevol comportament incorrecte i mancat de 
respecte, de caràcter lleu, que pugui portar-se a terme en entrenaments, 
partits i desplaçaments o amb altres esportistes, àrbitres, entrenadors, 
públic i qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat.  

h) El deteriorament no greu, i causat intencionadament, de les dependències 
del Club, del material del mateix o dels objectes i pertinences dels altres 
membres del Club o d'altres Clubs.  

i) Els actes no greus d'indisciplina, injúria o ofensa. 

Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les 
activitats del Club. 
 
 
Són faltes greus:  
 

a) Les faltes injustificades reiterades d'assistència a entrenaments i trobades 
esportives.  

b) La reiterada i continuada falta de respecte a l'exercici del dret a la 
preparació dels seus companys, així com qualsevol comportament incorrecte 
i mancat de respecte, de caràcter greu, que pugui portar-se a terme en 
entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres esportistes, àrbitres, 
entrenadors, públic i qualsevol altra persona relacionada amb l'activitat.  

c) Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa greus als membres del Club i altres, 
en deterioració de la imatge del Club.  

d) L'agressió física a d’altres membres del Club o d'altres Clubs, així com als 
jutges-àrbitres, espectadors, etc. 

e) Causar per ús indegut danys greus en els objectes i dependències del Club o 

en les pertinences dels altres membres del Club o d'altres Clubs.  

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



g) La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada 
esportiva.  
 

Són faltes molt greus:  
 

a) Els actes d'indisciplina, injúria o ofenses molt greus contra els membres del 
Club o altres en deterioració de la imatge del Club.  

b) La comissió de tres faltes greus durant un mateix curs acadèmic.  

Sancions 

La comissió de qualsevol de les faltes assenyalades en els paràgrafs precedents, 

durà aparellada la imposició d'una de les següents sancions:  

 

Per faltes lleus es podrà imposar alguna de les següents atenent a les 

circumstàncies de cada cas:  

 

a) Amonestació privada.  

b) Amonestació escrita que serà comunicada als pares.  

c) Realització de tasques, si s’escau, que cooperin en la reparació de la falta 

comesa.  

d) Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de 

les activitats del Club.  

e) Suspensió de la pràctica esportiva per un període de temps no superior a 8 

dies.  

Per faltes greus:  

a) Advertiment, en el cas de contínues faltes injustificades d'assistència, en el 

qual s'inclourà un informe detallat de l'entrenador.  

b)  Realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys materials 

causats, si escau, o a la millora i desenvolupament de les activitats del Club. 

Aquestes tasques haurien de realitzar-se per un període que no podrà 

excedir d'un mes.  

c) Pèrdua del dret a la pràctica esportiva (entrenaments o, si escau, 

competició) per un període entre 1 i 30 dies.  

Per faltes molt greus:  

a) Realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys materials 

causats, si escau, o al millor desenvolupament de les activitats del Club. 

Aquestes tasques haurien de realitzar-se per un període que no podrà 

excedir de sis mesos.  

b) Pèrdua del dret a la pràctica esportiva (entrenaments o, si escau, 

competició) per un període entre 30 dies i una temporada esportiva.  

La Junta Directiva podrà acordar la readmissió de l'esportista prèvia petició i 

comprovació d'un canvi positiu en la seva actitud.  



 

Competència per a la imposició de sancions  

 

Els entrenadors seran els competents per a la imposició de sancions per faltes lleus. 

La imposició de sancions de caràcter greu o molt greu, requereix coneixement i 

consentiment de la junta directiva. 

Article 6.- Del règim econòmic.- 
 
El pressupost del club té les següents partides d'ingressos i despeses:  
 

Ingressos:  
Quotes d'admissió  
Quotes trimestrals de l'anualitat  
Subvencions que s'obtinguin  
Patrocinadors  
 
Despeses:  

Quota del CEEB /Federació 
Administració  
Sous entrenadors  
Arbitratges  
Material 
Imprevistos a justificar  
 
Quota d'admissió:  
 
Es pagarà una sola vegada en el moment de formalitzar la inscripció al club. La 
seva quantia serà fixada anualment per la junta directiva. 
 
Quota anual  
 

Es determinarà cada any en junta directiva i dependrà del compte de pèrdues i 
guanys de la temporada anterior i del pressupost de la temporada següent.  
 
Cas d'haver superàvit, aquest es destinarà prioritàriament a:  
 
1.- Material  
2.- Reduir la quota anual individual dels socis  
3.- Ajudar al pagament de les llicències  
 
 
El tractament econòmic serà el mateix per a totes les seccions del club.  
 
Pagament de les quotes:  
 

Tots els socis estan obligats a estar al corrent de pagament de les quotes 
trimestrals. 
 
Baixes durant la temporada 
 
En cas que un jugador es doni de baixa al llarg de la temporada haurà de pagar 
íntegrament el trimestre en curs, sent efectiva la baixa econòmica en el trimestre 
posterior. 
 
En cas de lesió de llarga durada (superior a 3 mesos), al jugador se li aplicarà una 
reducció del 50% en les quotes posteriors fins a la seva incorporació. 
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