
NORMES DE CONVIVÈNCIA DEL CLUB  HORTA FUTBOL SALA 

 

 

OBJECTE 

La següent Guia  té per objecte regular l'organització i funcionament dels equips del Club Horta Futbol Sala. 

Per això, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació presa pel Club, solament té com a finalitat contribuir a 

l'adequada formació de la personalitat o valors humans de tots i cadascun dels integrants de l'entitat, a més de 

procurar pel bon funcionament d'aquesta. 

Per portar a efecte aquest pla, el Club ha creat una estructura organitzativa composta per  Coordinadors, 

Entrenadors Monitors i Delegats que, basant-se en  l'anteriorment exposat  tenen al seu càrrec el compliment de les 

següents responsabilitats bàsiques: 

1- La formació tant tècnica i tàctica, com del caràcter esportiu, de tots els components dels equips al seu 

càrrec. 

2- La gestió, seguiment i control d'equips i jugadors, en totes les categories i edats 

3- La representació del Club davant Consell de l’Esport Escolar de Barcelona, d'ara endavant CEEB i la Federació 

Catalana  de Futbol d'ara endavant FCF. 

4- Mantenir el prestigi esportiu del Club, en cada categoria i competició en les quals participi qualsevol equip al 

seu càrrec. 

 

ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 

La següent Guia  serà aplicable per als següents grups: 

 

1- Els esportistes inscrits en el Club 

2- A tot el personal tècnic del Club 

3- A tot els pares / mares dels jugadors en els aspectes que els sigui aplicable. 

4- Al personal auxiliar del Club 

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

 

I en els següents llocs: 

 

Qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als quals es desplacin els components del Club íntegrament o en 

part, bé sigui de manera esporàdica o habitual per realitzar les activitats esportives. 

 

L'incompliment Per part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les normes recollides en la 

present Guia facultarà al Club per imposar a la persona directament responsable, les pertinents sancions, podent fins 

i tot, i en casos de reiteració o extrema gravetat, expulsar-li de l'equip 



  

COORDINADORS: 

Són funcions pròpies del Coordinador: 

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

sense perjudici de les competències de la Junta Directiva. 

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

edats, vigilant l'adequat compliment de la formació integral de tots i cadascun dels jugadors del Club. 

• Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el Club. 

• Executarà els acords de la Junta Directiva en l'àmbit de la seva competència. 

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

entrenadors. 

• Té la facultat de poder passar als jugadors d'un equip a un altre, per motius tècnic-esportius, fins i tot d'una 

categoria a una altra sempre que no s'incompleixin els Reglaments del CEEB i FCF 

• Té la facultat de cessar al seu càrrec qualsevol entrenador que no compleixi amb les seves responsabilitats, 

segons l'indicat en la present Guia. 

• Té l'obligació de guardar les mateixes formes, respecte i componiment exigits a qualsevol un altre 

component del Club en qualsevol situació. 

• El coordinador està obligat a complir les recomanacions i obligacions que li són assignades en la present 

Guia, així com les que li hagin sigut  encomanades per la Junta Directiva del Club. 

 

 

ENTRENADORS, MONITORS I DELEGATS 

Els entrenadors són aquells membres del Club que exerceixen la funció docent en l'àmbit esportiu, i l'exercici del 

qual s'orientarà a la realització de les finalitats educatives i esportius establerts en l'ideari del Club. 

Per la seva proximitat al jugador, constitueixen el nucli principal de la seva formació i gaudeixen de l'absoluta 

confiança tant del Coordinador, com de la Junta Directiva. 

La designació dels entrenadors competeix al Coordinador. 

 

DRETS DELS ENTRENADORS, MONITORS I DELEGATS 

 

• A exercir les seves funcions dins del respecte al Projecte esportiu del Club 

• A ser informats per qui correspongui dels assumptes que concerneixen al Club en general  i a ells en 

particular. 

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

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

les normes que regulin el seu ús. 

• A presentar peticions, suggeriments i queixes d'ordre esportiu al Coordinador perquè aquest els transmeti 

als Òrgans de govern del Club. 

 



DEURES DELS ENTRENADORS, MONITORS I DELEGATS 

• Tenir la formació o en defecte d'això l'experiència necessària per exercir el càrrec. 

• Elaborar la planificació  de les activitats al seu càrrec i una vegada aprovada pel coordinador, desenvolupar i 

complir amb la programació establerta. 

• Participar, excepte causa justificada, en totes les activitats programades així com en aquelles a les quals 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. 

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

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

de tots els valors assenyalats en l'ideari del Club. 

• Atendre les consultes dels pares dels esportistes amb vista a 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, amb l'ajuda dels jugadors. 

• Estan obligats a col·locar i guardar els elements necessaris per al desenvolupament d'entrenaments i partits 

(xarxes, pilotes, etc.) 

• Respectar i complir els acords presos per la Junta Directiva. 

• Portar sempre l'equipament esportiu adequat a l'activitat que es tracti. 

 

JUGADORS 

 

DRETS DELS JUGADORS  

 

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

• Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d'accés als diferents nivells esportius. No hi haurà 

més limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per a l'esport. 

• Per assegurar aquest dret, el Club Horta Futbol Sala es compromet a facilitar: 

• Un entrenador per equip 

• Instal·lacions esportives  

• Un horari d'entrenament 

• La participació de tots els equips en 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 al fet que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat personal, no 

podent ser objecte de vexacions físiques o morals. 

• Els esportistes tenen dret a participar en el funcionament del Club, a través de la designació de capitans de 

cadascun dels equips. 

• Tots els membres del Club estan obligats al respecte dels drets dels futbolistes que s'estableixen en la 

present normativa interna. 

 

 



DEURES DELS JUGADORS 

 

• Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en tots els 

aspectes. 

• Els jugadors hauran d'estar completament equipats i preparats per donar començament l'entrenament amb 

rigorosa puntualitat 

• Assistir a tots els partits als quals siguin convocats i amb l'antelació determinada per l'entrenador, amb la 

equipació oficial del Club.  

• Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els quals no pugui acudir, havent-ho de 

comunicar al seu entrenador amb la deguda antelació  excepte causes de força major. 

• De totes maneres l'entrenador valorarà l'esforç complementari del jugador en l'assistència a tots els 

entrenaments, podent ser determinant per a convocatòries i titularitat  i temps de joc als partits. 

• Arribar puntualment a l'hora indicada tant als entrenaments com als partits als quals siguin convocats 

• Cuidar el material esportiu del Club i les seves instal·lacions fent un ús adequat i correcte dels mateixos. 

• Comportar-se amb correcció i respecte i  els entrenaments, partits, amb altres jugadors, companys, àrbitres, 

entrenadors i qualsevol altra persona relacionada amb el Club. 

• Comprometre's al desenvolupament de l'activitat esportiva durant tota la temporada, sense perjudicar els 

interessos esportius del Club. 

 

 

FAMÍLIES 

 

• La inscripció d'un jugador en el Club suposa el coneixement i l'acceptació per part dels pares de l'ideari i altra 

normativa, així com procurar que els seus fills les respectin. 

• Els pares tenen dret a se informats de la marxa esportiva i del comportament dels seus fills. 

• Al principi de cada temporada, facilitessin les dades identificaries, administratius i autoritzacions pertinents 

que el Club els sol·liciti. 

• Es responsabilitzaran que la documentació sol·licitada pel Club aquest 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.  La 

devolució de qualsevol d'aquests pagaments suposa la retirada de la fitxa, fins al seu pagament amb els 

càrrecs corresponents (interessos). 

• Procuraran en la mesura de les seves possibilitats, acompanyar a l'equip i col·laborar en el desplaçament 

dels jugadors als camps aliens. 

• Hauran de tenir en els entrenaments i partits el mateix comportament exigit a entrenadors i jugadors. 

• Tenen prohibit l'accés als vestuaris. Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclòs els 

descansos, s'abstindran a tot moment d'aconsellar o recomanar, tant als jugadors com als entrenadors, 

accions que siguin competència exclusiva de l'entrenador. 

 

 

 

 



RÈGIM DISCIPLINARI 

 

 

DEFINICIÓ 

La present normativa serà aplicable a tots els jugadors del Club. 

Els membres de la Junta directiva en general, el coordinador i entrenadors en particular, posaran especial cura en la 

prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquesta normativa, mitjançant el contacte i 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-li amb posterioritat al Coordinador. 

 

INFRACCIONS 

 

Les mancades podran ser: 

-         lleus 

-         greus 

-         molt greu 

 

Són faltes lleus: 

 

• Les faltes injustificades de puntualitat 

• Les faltes injustificades, no reiterades d'assistència a entrenaments i partits. 

• La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta d'assistència a entrenaments i partits 

amb la suficient antelació quan allò sigui possible. 

• L'actitud passiva en entrenaments i partits. 

• La falta de respecte als seus companys o entrenador que es duguin a terme en entrenaments, partits i 

desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres, etc. 

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

• Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats del Club. 

• El mal ús d'instal·lacions o material  

•  

Són faltes greus: 

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

• La reiterada i contínua falta de respecte amb companys o entrenador, així com qualsevol comportament 

incorrecte i mancat de respecte de caràcter greu que es duguin a terme en entrenaments, partits i 

desplaçaments o amb altres jugadors, àrbitres, etc 



• Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa greu als membres del Club i uns altres en deterioració de la imatge 

del Club. 

• L'agressió física greu a membres del Club o d'altres clubs, així com als àrbitres, espectadors, etc 

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

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

 

 

Són mancades molt greus: 

 

Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra els membres del Club o uns altres en deterioració de la 

imatge del Club. 

L'agressió física molt greu a membres del Club o d'altres clubs, així com als àrbitres, espectadors, etc. 

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

El provocar deliberadament danys en instal·lacions o materia 

 

 

SANCIONS 

 

Per la comissió de les faltes enumerades s'imposaran les següents sancions: 

Es podrà imposar alguna de les següents sancions atenent a les circumstàncies de cada cas. 

 

Per faltes lleus 

• Amonestació privada. 

• Amonestació escrita i que serà comunicada a les famílies. 

• Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no  superior a 7 dies. 

Per faltes greus:  

• Prevenció, en el cas de contínues faltes injustificades d'assistència, en el qual s'inclourà un informe detallat 

de l'entrenador corresponent i del Coordinador corresponent sobre aquesta actitud. 

• Suspensió del dret de pràctica esportiva per un període de temps no superior a 15 dies. 

Per faltes molt greus: 

• Perduda del dret a la pràctica esportiva per un període entre 30 dies i una temporada esportiva. 

• La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del jugador prèvia petició i comprovació d'un canvi positiu 

d'actitud. 

 



 

COMPETÈNCIA PER A l’  IMPOSICIÓ DE SANCIONS 

 

El Coordinador, per delegació de la Junta Directiva, serà l'encarregat d'establir les sancions per a les faltes 

classificades com a lleus,informant posteriorment a la Junta Directiva en la primera reunió que aquesta celebri. 

La Junta Directiva,  podrà decidir l'arxiu i sobreseïment de l'expedient sancionador quan concorrin circumstàncies 

que així ho aconsellin. 

Al moment de decidir la resolució de l'expedient disciplinari, i a l'efecte de graduar l'aplicació de les sancions que 

procedeixen, es tindran en compte les circumstàncies personals, familiars i socials del jugador. 

La resolució de l'expedient haurà de produir-se en el termini màxim d'un mes des de la data d'iniciació del mateix. 

Les sancions imposades podran ser recorregudes davant la Junta Directiva. 

 

 

Aprovat en Assemblea General ordinària de 10 de Setembre de 2008 


