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IDEARI DEL CLUB 

El Club Futbol Sala El Morell es una entitat sense ànim de lucre, que està legalment 

constituït en l'àmbit marcat per la Legislació Esportiva de Catalunya. 

El club té com a finalitat el compliment dels següents OBJECTIUS: 

 

o Difondre entre tots els seus components amb els mitjans al seu abast, la pràctica 

esportiva del futbol sala. 

 

o Formar tots aquells joves que ho desitgin en la pràctica esportiva del futbol sala. 

 
o Educar i contribuir al desenvolupament físic, intel·lectual, afectiu, social i moral 

del jovent i infants, donant prioritat als aspectes formatius i lúdics, per aconseguir 

que es converteixin en bons esportistes i en persones compromeses i disciplinades 

amb la societat. 

 

o Aquesta afirmació no vol dir la renúncia, a intentar els millors resultats 

en cada competició, tot i que creiem en que el més important és participar de la 

millor manera possible, sempre posant els principis fonamentals del joc net en primer 

lloc. 

 

o Difondre el nom de El Morell i del CFS EL MORELL per tot el món, a través de la 

pràctica esportiva del futbol sala i amb tots els mitjans que estiguin al seu abast. 

 

o Contribuir en l'àmbit de la competició a la unió entre persones, pobles, ciutats i 

races. 

 

o Inculcar entre els seus components i contribuir amb la societat a assolir els objectius 

bàsics per a una convivència lliure i en pau a través de la pràctica esportiva. 

 

o Buscar que tots aquells esportistes que pertanyen al nostre Club aconsegueixin una 

formació humana, a més de l'esportiva, que els ajudi en el seu desenvolupament 

personal i en la seva vida futura. 
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1. DISPOSICIONS GENERALS 

 

1.1. Objecte. 
El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i funcionament del Club Futbol 

Sala El Morell (denominant-se d'ara endavant com "el Club"), dins el marc constituït per la Legislació 

Esportiva vigent i legislació supletòria,i amb subjecció al que s'estableix en el seu ideari i Estatuts de el 

Club al que pertany. Per això, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada del Club, només 

tenen com a finalitat contribuir a l'adequada formació de la personalitat i valors humans de tots i cadascun 

dels integrants del mateix, a través de la pràctica esportiva, en aquest cas, del futbol sala. 

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

Coordinadors, Entrenadors i ajudants, Delegats i personal Administratiu que, basant-se en l'objecte 

fonamental anteriorment exposat, i recolzant-se en una sèrie de procediments d'actuació, tenen al seu càrrec 

les següents responsabilitats bàsiques: 

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

càrrec. 

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

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

o Mantenir la imatge i el prestigi esportiu del Club en cada categoria i competició en què participi qualsevol 

equip del mateix. 

1.2 Àmbit d'aplicació 

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

1. Personal: 

o Als Directius del Club. 

o Als esportistes inscrits al Club des de la formalització de la seva inscripció, fins a la seva baixa en el 

mateix. 

o A tot el personal tècnic del Club. 

o A tot el personal auxiliar del Club. 

o A totes aquelles persones o entitats que, per qualsevol motiu i encara temporalment, formen part del 

Club; incloses les derivades d'un conveni de filiació entre clubs. 

o A tots els pares/mares/tutors dels jugadors des del moment de la seva inscripció fins la seva baixa en el 

Club. 

2. Espacial: 

o A les instal·lacions esportives utilitzades per el club Pavelló Municipal de El Morell situada a l’Avinguda 

Països Catalans, 6, propietat de l’Ajuntament del Morell, la pista del INS El Morell, situada al carrer Cèsar 

Martinell, 1 propietat del departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

o A qualsevol instal·lació esportiva, local, edifici o espai als que, per motius de la pràctica de l'activitat 

esportiva, es desplacin els components del Club, en part o en la seva totalitat, ja sigui de manera esporàdica 

o habitual. 

3. Norma General Aplicable: 

A tots els efectes, el Director Esportiu, tècnics, jugadors i delegats seran responsables directes de les accions 

possibles comeses pels seus familiars, amics, coneguts o acompanyants. 

L'incompliment per part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides 

en el present Reglament i especialment les relatives a: 

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

o La manca de dedicació i esforç necessaris per al desenvolupament de l'activitat esportiva 

o El respecte al material esportiu i a les instal·lacions utilitzades en la pràctica esportiva; 

o El respecte de la imatge personal i del Club, així com de respecte de les persones que ostenten càrrecs 

de representació en ell, incloent entrenadors i delegats; facultaran al Club, a través de la seva Junta 

Directiva, per imposar a la persona o persones directament responsables les pertinents sancions, i fins i tot 

expulsar-los de l'equip i del Club en casos de reiteració o extrema gravetat. 

o El present reglament serà acceptat prèviament a la inscripció de qualsevol jugador a través de la web, i 

si es desitja, podrà ser sol·licitat en el moment de formalitzar la inscripció al Club com a soci, jugador, o 

membre en general de la institució. 

1.3. Facultats de la Junta Directiva. 
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La Junta Directiva és l'òrgan de direcció i administració del Club, i com a tal, executarà els acords adoptats 

per l'Assemblea General, i exercirà les següents funcions: 

o Dirigir la gestió del Club, vetllant pel compliment del seu objecte social. 

o Crear les comissions o grups de treball que consideri necessàries. 

o Nomenar les persones que hagin de dirigir les diferents comissions o àrees de participació, així com 

organitzar totes les activitats esportives i socials del Club. 

o Confeccionar l'inventari, balanç i memòria anual que hagin de ser sotmesos a l'aprovació de l'Assemblea. 

o Proposar la redacció o reformes del Reglament de Règim Intern fixant les normes corresponents i les 

quotes a què hagués lloc. 

o Vigilar el fidel compliment dels Estatuts i Reglaments del Club, tenint la facultat per obrir expedients 

disciplinaris, imposar sancions o expulsar del Club a qui no complís amb els requisits i exigències 

exposades. 

 
2. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA 

2.1. Òrgans de Govern 

2.1.1. Estructura del Club Futbol Sala El Morell 

El Club, de conformitat amb el que estableixen els seus Estatuts, comptarà amb els següents òrgans 

de govern: 

o Col·legiats: Assemblea General i Junta Directiva. 

o Unipersonals: President, Vicepresidents, Tresorer, vocals i secretari.  

2.1.2. Estructura del Club Futbol Sala El Morell 

El Club està format per 4 àrees: 

o Esportiva 

o Social 

o Comunicació 

o Econòmica 

 

1. Principis de actuació. 

Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats del Club es desenvolupin d'acord amb el Projecte del 

mateix, amb l'objecte de fer possible l'efectiva realització dels fins previstos. 

Aquests òrgans de govern han de garantir, en l'àmbit de la seva competència, l'exercici dels drets   

reconeguts als jugadors, entrenadors, delegats, així com a pares i mares o tutors; i vetllaran pel compliment 

dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els 

membres del Club a la vida d'aquests, en la seva gestió i en la seva avaluació. 

2. Altres òrgans unipersonals 

2.2.1. Director Esportiu. 

El Club comptarà amb la figura del Director Esportiu, persona que s'encarregarà de gestionar directament 

tots els assumptes estrictament esportius dins del Club en l'àmbit de totes les categories 

Selecció del Director Esportiu. 

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

Funcions del Director Esportiu: 

o Dirigir, coordinar i controlar totes les activitats dels diferents equips del Club, relatives a entrenaments, 

horaris, i partits de competició, tant oficial com de caràcter amistós. 

o Executar les directrius emanades de la Junta Directiva del Club, que li seran comunicades a través del 

responsable nomenat per la Junta, en aquest cas de l’àrea Esportiva. 

o Fer complir el Reglament de Règim Intern a tots els jugadors, entrenadors i 

delegats, instant-los al seu coneixement i posada en pràctica. 

o Gestionarà, controlarà i efectuarà el seguiment de tots els jugadors i entrenadors de 

la Secció, estant a la seva disposició de cara a resoldre qualsevol problema que se li 

presenti, recolzant-se amb l’equip de coordinadors que ell haurà designat. 

o Marcarà les directrius a seguir a cada coordinador i entrenador a principis de temporada 

pel que fa a mètodes d'entrenament, sense perjudici dels acords a què arribi amb 

els mateixos per al desenvolupament de la seva tasca, així com els objectius a 

aconseguir en la mateixa. 

o Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb la Secció i 
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que li sigui encomanada. 

o Tindrà la facultat de passar als jugadors d'un equip a un altre, sempre que la situació esportiva així ho 

aconselli, fins i tot canviant-los de categoria sempre que no s'incompleixin ni vulnerin els Reglaments de 

la Federació Catalana de Futbol. 

o Aconsellarà a la Junta Directiva, a través del seu responsable, el cessament de qualsevol entrenador quan 

no es compleixi amb les directrius marcades, o incompleixi de manera clara el que indica el Reglament de 

Règim Intern de la Secció. 

o Tindrà l'obligació de guardar les bones formes i respecte en qualsevol àmbit del seu treball, exigides a 

qualsevol altre component del Club. 

o Elaborarà els informes que li siguin requerits i efectuarà seguiment d'altres equips, jugadors i entrenadors 

que, en un futur, poguessin ser interessants per la Secció. 

o Estarà obligat a complir les recomanacions i obligacions que li siguin assignades en el present 

Reglament, així com les que li fossin encomanades per la Junta Directiva. 

o Tindrà plens poders sobre jugadors, entrenadors i delegats de tots els equips del Club, sempre dins de 

les normes establertes en el present Reglament de Règim Intern. 

o El Director Esportiu respectarà la intimitat del vestidor, no podent influir ni pensar en cap decisió 

presa dins el mateix, on serà l'entrenador el màxim responsable, llevat que sigui requerit per a això. 

o Haurà de vetllar perquè siguin complertes les sancions imposades per la Federació Catalana de Futbol i 

altres estaments esportius.  

 

2.3. Entrenadors i monitors 

2.3.1. Caràcter. 

Els coordinadors, entrenadors i monitors són aquells membres de la Secció que desenvolupen la funció 

docent en l'àmbit esportiu, i l'exercici s'orientarà a la realització dels fins educatius i esportius establerts en 

l'ideari de la Secció. 

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

l'absoluta confiança tant del Director Esportiu, com de la Junta Directiva. 

La designació dels coordinadors i entrenadors és competència del Director Esportiu, amb l’aprovació de la 

Junta. 

2.3.2. Drets dels coordinadors, entrenadors i monitors. 

Els coordinadors, entrenadors i monitors tindran els següents drets en el desenvolupament de la seva tasca 

dins de la Secció: 

o Han d'exercir les seves funcions amb subjecció a l'ideari del Club i al present Reglament de Règim intern 

en els equips de treball al fet que siguin destinats. 

o Seran informats, per qui correspongui, dels assumptes que pertoquen al Club en general, dins de l'àmbit 

de les seves competències, i a ells en particular. 

o Seran tractats amb respecte i correcció per la resta d'estaments i integrants del Club. 

o Tindran dret a l'ús de tots els mitjans materials i instal·lacions de què disposi el Club, per a complir les 

finalitats del mateix, i d'acord amb les normes que regulen el seu ús. 

o Podran presentar peticions, suggeriments i queixes d'ordre esportiu formulades directament davant el 

responsable designat, o per escrit davant els Òrgans Unipersonals i Col·legiats del Club. 

o Així mateix, tindran l'obligació de comunicar al Director Esportiu i a la Junta Directiva totes les 

incidències segons la seva opinió rellevants (com per exemple, faltes de respecte o de mal comportament), 

per a la seva anotació en el llibre d'incidències, valoració, i adopció, si escau, les mesures pertinents, fins i 

tot disciplinàries. 

2.3.3. Deures dels coordinadors, entrenadors i monitors. 

Tots els coordinadors, entrenadors i monitors del Club, en el moment que adquireixen compromís amb el 

mateix, tindran els següents deures: 

o Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i, un cop aprovada pel Director Esportiu, 

desenvolupar i complir amb la programació establerta. 

o Participar, excepte causa degudament justificada, en totes les activitats programades, així com en les que 

sigui degudament convocat. 

o Mantenir en l'aspecte personal i en el tècnic-esportiu, una conducta digna i respectuosa amb el Caràcter 

Propi del Club en el desenvolupament de les seves funcions, així com en la seva relació amb els diferents 

estaments i membres del Club, especialment amb els esportistes. 

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

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

desenvolupament de tots els valors assenyalats en el Caràcter Propi del Club. 
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o Aplicar el present Reglament de Règim interior, en el nivell de la seva competència.  

o Emplenar un Diari d'Entrenament en els termes que s'expressaran en el model que se li lliuri, sobretot 

els relatius a l'assistència i conducta dels esportistes. 

o Mantenir l'ordre i neteja en l'espai esportiu que ocupi en cada moment, en el nivell de la seva 

competència. 

o Serà el màxim responsable durant l'estada dels jugadors a la zona esportiva. 

o Estaran obligats a vetllar pel material esportiu que utilitzin i seran responsables del mateix des del seu 

inici fins a la recollida. 

o Respectaran i compliran els acords presos per la Junta Directiva. 

o Portar sempre l'equipament esportiu adequat a l'activitat de què es tracti, complint en tot moment les 

especificacions que per al mateix es detallen. 

o Comunicar immediatament al Director Esportiu, o, si no al membre de la Junta Directiva responsable 

de l'àrea esportiva, l'existència de qualsevol incidència que pugui afectar la normal marxa de l'equip sota 

la seva direcció. 

o Comunicar immediatament al Director Esportiu, o, si no al membre de la Junta Directiva responsable 

de l'àrea esportiva, l'existència de qualsevol incidència, sanció o suspensió disciplinària (cautelar o 

definitiva) que l'afecti dins l'àmbit d'organització de la Federació Catalana de futbol, sigui en l'exercici de 

funcions en el CFS EL MORELL o bé en un altre Club (com a directiu, jugador, entrenador, auxiliar, o 

més extensament qualsevol funció sota la disciplina d'aquesta Federació). En cas d'incompliment 

d'aquesta obligació, l'infractor haurà de respondre personalment i directament de les sancions 

econòmiques que s'imposin al CEEP de Sabadell. 

o La Secció no es farà responsable dels robatoris, furts i sostraccions que es produeixin al vestidor o a 

qualsevol àrea de les instal·lacions. 

o Vigilar que cap jugador surti al terreny de joc abans de l'hora prevista per al final dels entrenaments. 

o L'entrenador serà l'últim a abandonar el vestuari, ja sigui dia d'entrenament o de partit. 

 

2.4. Jugadors i equips 

 

2.4.1. Drets dels jugadores. 

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

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

podent ser objecte de vexacions físiques o morals. 

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 o actitud vers la 

pràctica de l'esport. 

Per assegurar aquest dret, el CFS EL MORELL, es compromet a facilitar: 

o Un entrenador per cada equip format. 

o Instal·lacions esportives adequades per a la pràctica de l'esport, interiors o exteriors. 

o Equipament esportiu adequat a la pràctica a efectuar. 

o Horaris d'entrenaments. 

o Inscripció i participació dels equips en les competicions oficials. 

o L'ensenyament de la disciplina esportiva del futbol sala. 

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

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

cada un dels equips. 

Tots els membres de la Secció, està obligats al respecte dels drets dels futbolistes que s'estableixen en la 

present normativa interna. 

 

1. Deures i obligacions dels jugadors. 

Tots els jugadors que formin part del Club Futbol Sala El Morell, tindran els següents deures i obligacions: 

Entrenaments: 

o Presentar-se, sempre que es trobi en les condicions físiques òptimes, amb el temps suficient per canviar-

se i poder començar la sessió a l'hora fixada per l'entrenador. 

o En l'àmbit d'actuació de la Secció, al camp o mentre romangui sota la responsabilitat de l'entitat, no està 

permès fumar ni beure begudes alcohòliques. 

o Durant la sessió no ha de portar rellotge, arracades, pírcings o altres elements que puguin causar dany, 

voluntari o no, a ell mateix o a un company. 

o La vestimenta esportiva ha de ser la definida de la Secció en tot moment. 
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o Procurar mantenir amb els companys una relació correcta i cordial. Evitarà els insults i les bromes 

pesades i de mal gust, així com les agressions físiques i tot el que pugui alterar el bon ambient necessari 

per assolir els objectius que s'ha marcat l'entitat. Si no és així, pot ser sancionat per el Club. 

o Es relacionarà amb els entrenadors, així com amb la resta del personal del Club, amb educació i respecte, 

procurant saludar quan arribin i se’n van del camp, encaixant la mà. Obeirà en tot allò que se li demani en 

relació al seu rendiment esportiu i escoltarà atentament les seves instruccions. 

o No es pot faltar a cap entrenament per cap concepte (inclosos lesió i mal temps), si no s'ha avisat abans 

a l'entrenador i aquest li ha autoritzat perquè falti. Tota absència injustificada podrà ser sancionada. 

o L'entrenador ha d'estar al corrent de les lesions, malalties i de les condicions físiques i anímiques que 

impedeixin el jugador rendir en els entrenaments. 

o El jugador haurà d'estar disposat sempre per a qualsevol tipus d'entrenament i per passar a formar part, 

transitòria o definitivament, d'un altre equip de la Secció si l’àrea Tècnica o Director Esportiu ho consideren 

oportú. 

o Les instal·lacions i el material d'entrenament han de ser cuidats per tots i cadascun dels membres de 

l'equip, com si fossin propis. 

Partits 

o En el cas de que el jugador vulgui participar a entrenaments, partits amistosos, tornejos o altres trobades 

alienes a l'organització del CFS EL MORELL és recomanable informar a la Secció. 

o El jugador haurà de presentar-se a l'hora indicada per l'entrenador en el lloc de concentració previst i en 

plenes facultats per jugar a futbol sala, tot i que les condicions climàtiques no siguin les idònies per a la 

celebració del partit. En cas de partits fora de casa no es permetrà l'anada directa al camp sense previ avís 

a l'entrenador de l'equip en qüestió i després d'obtenir la seva autorització. 

o En partits en camp contrari el comportament ha de ser sempre correcte, evitant en tot moment accions 

que puguin perjudicar la imatge del nostre Club. El jugador no pot oblidar que està representant al CFS EL 

MORELL, per tant haurà de mesurar totes i cadascuna de les seves actuacions i declaracions. 

o El jugador té l'obligació d'avisar davant de qualsevol impossibilitat d'assistència a un partit amb el temps 

suficient (amb el màxim temps possible) per permetre la convocatòria d'un altre company. 

o Per assegurar que el jugador coneix les dades de celebració del partit haurà d’informar a l’entrenador al 

rebre la convocatòria. 

o La indumentària serà la marcada pel reglament de la Federació Catalana de Futbol (obligatori l'ús de 

canyelleres i de la samarreta d'escalfament). La samarreta per dins dels pantalons i els pantalons fins a la 

cintura. Les mitjanes a l'altura del genoll, ni per sota ni fins la cuixa. Durant el partit no es podrà romandre 

sense samarreta a la banqueta. A la mitja part o quan acabi el partit, cap jugador es traurà la samarreta abans 

d'haver arribat al vestidor. 

o És obligatori, tant en entrenaments com en partits oficials i amistosos, l'ús de la vestimenta oficial de la 

Club que vindrà determinada per la Direcció del Club. 

o Les decisions que pugui prendre l'àrbitre, abans, durant i després del partit haurande ser respectades en 

tot moment, sense cap tipus de protesta. Les persones autoritzades a dirigir-se al estament arbitral dins el 

terreny de joc seran l'entrenador, el delegat i el capità de l'equip, sempre que ho facin amb el respecte i el 

tò deguts. 

o Qualsevol tipus de comportament que vagi en contra del fair-play (Joc Net) cap a l'adversari podrà ser 

sancionat pel comitè de disciplina en funció de la gravetat dels fets. També s'exigeix aquest comportament 

cap als companys d'equip. 

o El jugador ha d'estar disposat sempre a passar a formar part, transitòria o definitivament, d'un altre equip 

del Club si el Director Esportiu ho considera necessari. Serà amb aquest equip que disputarà els partits de 

competició i amistosos. Fins i tot ha d'estar disposat a haver de jugar dos partits en un mateix cap de 

setmana, si fos necessari pel bé de l'entitat i l'Equip Tècnic ho considera oportú (en cap cas serà obligatori). 

o Les mesures que pugui adoptar la Direcció Esportiva abans d'un partit han de ser acceptades per tots els 

estaments de la Secció. 

o Totes aquelles decisions i ordres que doni l'entrenador en el transcurs del partit hauran de ser respectades 

pels jugadors, vetllant sempre pel bon funcionament de l'equip. 

o El jugador, durant els entrenaments i partits, no farà mai cas de les orientacions esportives, comentaris 

o suggeriments que li faci arribar qualsevol persona aliena al cos tècnic del Club. En cas de contravenir 

aquesta obligació el jugador podrà ser substituït immediatament. 

 

Constitueix un deure dels jugadors el respecte a les normes de convivència dins i fora del Club. 

Aquest deure es concreta en les obligacions següent 
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RESPECTAR EL IDEARI DE LA SECCIO. 

 

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

 

RESPECTAR I ACATAR les decisions adoptades pels òrgans del Club 

Qualsevol jugador ha de comunicar immediatament al seu entrenador, o, si no al Director Esportiu o al 

membre de la Junta Directiva responsable de l'àrea esportiva, l'existència de qualsevol incidència, lesió, 

sanció o suspensió disciplinària (cautelar o definitiva) que l'afecti dins l'àmbit de organització de la 

Federació Catalana de Futbol, en l'exercici de funcions en un altre Club (com a directiu, jugador, entrenador, 

auxiliar, o més extensament qualsevol funció sota la disciplina d'aquesta Federació). En cas d'incompliment 

d'aquesta obligació, l'infractor haurà de respondre personalment i directament de les sancions econòmiques 

que s'imposin al CFS EL MORELL. 

1. El capità de l'equip. 

Cada equip, a proposta del seu entrenador i mitjançant votació de tots els jugadors, ha de designar dos 

capitans per a cada temporada. El sistema a seguir per a la designació podrà ser modificat pel Director 

Esportiu quan concorrin circumstàncies que així ho aconsellin. Un jugador podrà ser desposseït per 

l'entrenador de la capitania que ostenta si no compleix les seves funcions adequadament  

El capità és l'enllaç entre l'entrenador i els seus companys i, al seu torn, el portaveu d'aquests. En  

determinades circumstàncies, per causes de força major, i amb la direcció adequada, haurà de realitzar 

funcions assignades a l'entrenador, com ara dirigir l'escalfament, dirigir part de l'entrenament, decidir 

canvis en els partits, etc. Haurà preocupar-se que els seus companys estiguin degudament informats dels 

horaris d'entrenaments, partits, convocatòries, desplaçaments, etc. 

Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant en els entrenaments com en els 

partits, així com en qualsevol circumstància i lloc en què es trobi l'equip. A partir de la categoria cadet, 

haurà de conèixer i assumir adequadament els drets i obligacions que, per la seva condició, li atorga el 

Reglament de Joc de la Federació Catalana de Futbol. 

2. Selecció de jugadores. 

Els equips estaran integrats prioritàriament per jugadors de El Morell o qualsevol localitat de la provincia 

de Tarragona; podent, si els contingents ho permeten, formar part del Club qualsevol altre jugador 

resident a qualsevol altra localitat. No obstant això, per elevar el nivell de competitivitat, o per falta de 

jugadors necessaris per completar l'equip d'una determinada categoria, podran integrar-se en els diferents 

equips jugadors de residència o procedència diferent. 

En cap cas es retornarà la quota d'inscripció a cap jugador. 

2. Pares, mares i tutors. 

Tot jugador haurà de cursar la seva alta al Club amb caràcter previ a la tramitació de la llicència 

federativa via la web del Club futbol sala El Morell. En el cas dels jugadors menors d'edat, l'alta com a 

soci haurà de cursar almenys un dels seus representants legals. 

El paper d’aquesta figura al Club serà: 

o La inscripció d'un jugador a la Secció suposa el coneixement i l'acceptació per part seva o la dels seus 

representants legals, del present Règim de Règim Intern de la Secció. 

o Els pares tenen l'obligació de fer que els seus fills respectin la present normativa. 

o A l'inici de cada temporada, han de facilitar les dades identificatives, administratius i autoritzacions 

pertinents que el Club els sol·liciti. 

o Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada per el Club estigui vigent i hauran de lliurar-

la en els terminis estipulats. S’haurà de tindre tota la documentació sol·licitada al portal del federat 

actualitzada. 

o Per poder realitzar la inscripció a cada temporada haurà d'estar-se al corrent de pagament de les 

anteriors. - La quota d'inscripció no es retornarà en cas de renúncia. 

o La baixa sol·licitada per un jugador per fitxar per una altra entitat es concedirà, si així ho decideix la 

Junta Directiva, previ pagament de la totalitat de la quota de la temporada en curs. Aquest fet, no exclourà 

la negociació, si la Junta Directiva ho creu necessari, d'una compensació per la pèrdua del jugador abans 

del previst en el seu compromís de permanència al Club. 

o En cas d'impagament d’una de les quotes, el Club podrà requerir formal i fefaentment al soci deutor a 

fi que regularitzi aquesta situació en el termini màxim de quinze dies hàbils. Transcorregut el termini, si 

persisteix la situació d'impagament el Club podrà donar de baixa al soci a tots els efectes, privant de la 

pràctica esportiva al propi soci o al menor sota el seu càrrec. 
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o Les possibles lesions dels jugadors no han de ser motiu d'exempció en el pagament de les quotes 

previstes. 

o Podran reunir totes les vegades que considerin convenient amb el representant assignat per el Club. 

o Hauran de triar entre ells un representant o delegat que faci de portaveu davant del Club, i pot assistir a 

les reunions del mateix previ requeriment per part de la Junta Directiva. Aquest representant serà com a 

màxim, un per equip. 

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

dels jugadors als camps aliens, quan siguin requerits per a això. 

o Hauran observar en els entrenaments i partits el mateix comportament exigit a entrenadors i jugadors. 

o Els pares tenen prohibit l'accés als vestidors. 

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

en tot moment d'aconsellar, recomanar o fer qualsevol observació, tant a jugadors com entrenadors, els 

que tenen competència exclusiva per a això. 

o Instaran els seus fills a que obeeixin en tot moment a l'entrenador de l'equip i segueixin les directrius 

marcades pel mateix. 

o Els pares tindran dret en tot moment a ser informats de la marxa esportiva i del comportament dels 

seus fills. 

o Els drets i obligacions dels pares recollits en el present Reglament de Règim Intern s'entendran referits 

també al representant legal del menor, o al pare o mare responsable de la seva custòdia, legal o de fet. 

 

3. RÈGIM DISCIPLINARI 

 

3.1. Definició 

S'estableix el present règim disciplinari amb l'ànim de preservar el bon nom del Club i aconseguir un 

adequat funcionament d'acord amb el que el seu nom representa. El present règim disciplinari serà 

d'aplicació a tots els components de la Secció: jugadors, entrenadors i pares / mares o tutors. 

Els membres de la Junta Directiva en general, el Director Esportiu, coordinadors i entrenadors en particular, 

posaran especial atenció en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquest Reglament de 

Règim Intern mitjançant el contacte i col·laboració constants. Sense perjudici d'accions posteriors, els 

entrenadors estan facultats per adoptar les mesures que considerin pertinents per mantenir l'ordre dins 

de l'equip, comunicant posteriorment tota decisió adoptada al Director Esportiu. 

 

3.2. Infraccions 

· Classificació. 

Les infraccions o faltes podran ser: 

o Lleus 

o Greus 

o Molt greus 

3.2.1 Faltes lleus. 

Es consideren infraccions o faltes lleus les següents: 

o Tres faltes de puntualitat a sessions d'entrenaments produïdes en un mes 

o Dues faltes de puntualitat als desplaçaments o partits produïdes en un mes. 

o La no comunicació, per part dels jugadors o els seus pares, al seu entrenador de qualsevol 

anomalia o falta d'assistència a entrenaments i partits amb la suficient antelació quan allò sigui possible. 

o L'actitud passiva, per part dels jugadors, en entrenaments i partits. 

o La falta de respecte, tant per part de jugadors com d'entrenadors, delegats i pares, als seus companys, 

entrenadors d'altres equips, que es duguin a terme en entrenaments, partits i desplaçaments, o amb altres 

jugadors, àrbitres, etc. 

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

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

3.2.2. Faltes greus. 

Es consideraran com a infraccions o faltes greus, les següents: 

o Acumulació de dues faltes lleus en un mes. 

o Entre quatre i sis faltes de puntualitat a sessions d'entrenament en un mes. 

o Falta d'assistència injustificada a un partit, havent estat prèviament convocat. 

o La reiterada i contínua falta de respecte amb companys o entrenador, per part dels jugadors, així com 

qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que es duguin a terme en 

entrenaments, partits i desplaçaments, o amb altres jugadors, entrenadors, àrbitres, etc. 
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3.2.3. Faltes molt greus 

Es consideraran com a infraccions o faltes molt greus, les següents: 

o Acumulació de dues faltes greus en un mes. 

o Acumulació de tres faltes greus en una temporada. 

o Més de sis faltes de puntualitat a sessions d'entrenaments produïdes en un mes. 

o Tres faltes o més de puntualitat a desplaçaments, partits o actes oficials produïdes en el termini d'un 

mes. 

o Durant una temporada, dues o més faltes d'assistència injustificades a un partit, havent estat 

prèviament convocat. 

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

deteriorament de la imatge del Club. 

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

comesa per part de qualsevol membre del Club. Es considerarà membre del Club a tota persona inclosa en 

l'àmbit personal del present reglament. 

o Els actes d'indisciplina, injúria o ofensa greu, per part dels jugadors, entrenadors o pares, als membres 

del Club; i altres en deteriorament de la imatge del Club. 

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

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

 

A aquests efectes, la distinció entre falta greu i falta molt greu vindrà determinada per haver precisat 

l'agredit assistència mèdica com a resultat de l'agressió. 

 

3.3. Sancions. 

Pel fet de cometre alguna de les faltes enumerades anteriorment es podran imposar per part de la Junta 

Directiva del Club. 

3.3.1. Per faltes lleus. 

o Amonestació privada. 

o Amonestació escrita i comunicada als pares. 

o Suspensió de la pràctica esportiva per un temps màxim de 8 dies. 

3.3.2. Per faltes greus. 

o Advertència, en el cas de contínues faltes injustificades d'assistència, en el qual s'inclourà un informe 

detallat de l'entrenador corresponent i del Director Esportiu, sobre aquesta actitud. 

o Canvi d'equip del jugador si fos possible. 

o Suspensió del dret de la pràctica esportiva per un període de temps màxim d'un mes. 

3.3.3. Per faltes molt greus. 

Prèvia obertura del corresponent expedient informatiu, la Junta Directiva del  Club podrà imposar per la 

comissió d'una falta molt greu l'expulsió definitiva del Club. 

La Junta Directiva de la Secció podrà acordar la readmissió del jugador, prèvia petició i comprovació d'un 

canvi positiu d'actitud. 

 

3.4. Competències i procediment sancionador. 

Per procedir a posar en pràctica el present Reglament de Règim Intern, la Junta Directiva del Club, serà la 

responsable de definir la graduació o tipificació, i imposició de les sancions després d’analitzar la  

informació necessària, que serà recopilada i facilitada per la Direcció Esportiva. 

El procediment sancionador serà el següent: 

o L'obertura d'un expedient sancionador haurà d'acordar-se en el menor termini possible, i en tot cas en 

el termini màxim de deu dies des que es tingués notícia de la suposada infracció. 

o Una vegada formulat el plec de càrrecs i tipificada la infracció per la Junta Directiva, 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. 

o Un cop comunicat a l'infractor o als seus representants legals el plec de càrrecs formulat, aquests 

disposaran del termini de deu dies hàbils per formalitzar les al·legacions que estimin oportunes. 

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

circumstàncies que així ho aconsellin. Una transcorregut el termini per formular al·legacions, hagin estat 

o no presentades, la Junta Directiva dictarà la corresponent resolució en el termini màxim de quinze dies. 

En qualsevol cas, l'expedient caduca si en el termini de tres mesos des de la seva obertura no ha estat 

dictada resolució. 
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o Les faltes lleus prescriuran en el termini d'un mes, i les greus i molt greus en el termini de tres mesos. 

En qualsevol cas, l'obertura d'un expedient disciplinari suposarà la interrupció del còmput dels terminis de 

prescripció i / o caducitat. 

o La Junta Directiva, a proposta de la Direcció Esportiva, 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. 

o Les sancions imposades per la Junta Directiva podran ser recorregudes en el termini de cinc dies, que 

haurà de resoldre en el termini de quinze dies hàbils. Transcorregut el termini sense haver estat dictada 

resolució, el recurs podrà entendre desestimat, i l'interessat acudir en apel·lació davant el Comitè 

d'Apel·lació de la Federació Catalana de Futbol. 

 

4. DISPOSICIONS FINALS 

 

Disposició final primera: entrada en vigor. 

El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de la seva aprovació per la Junta Directiva 

del Club en reunió ordinària o extraordinària. 

 

Disposició final segona: modificacions. 

Les modificacions a aquest Reglament de Règim Intern les ha d'aprovar la Junta Directiva del Club. 

 

Disposició final tercera: clàusula derogatòria. 

A partir de la seva entrada en vigor, queden derogats qualsevol norma o acord adoptats del Club que 

es s'oposin expressament o tàcitament al present règim intern. 

 

 

 

 

 


