	
  
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE CLUB VOLEI LA PALMA
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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. L'àmbit d'aplicació.
La disciplina esportiva s'estén a les infraccions a les regles de conducta tipificades en aquest
Reglament aplicable als subjectes enumerats en l'article 2.
Article 2. Els subjectes pels quals aquest Reglament vetlla defensant la seva
integritat física, ètica i/o moral són:
• Junta Directiva
• Jugadors
• Entrenadors i auxiliars (tècnics o equip tècnic)
• Membres de l'organització
• Espectadors
Article 3. Conceptes
Són infraccions a les regles de conducta contemplades en el present Reglament, les accions
o omissions que perjudiquin al desenvolupament normal de les relacions i activitats
esportives
i
a
les
relacions
entre
els
subjectes
definits
en
l'article
2.
Així mateix són infraccions a aquest Reglament les accions o omissions que, durant el
transcurs del joc, competició o entrenament vulnerin, impedeixin o pertorbin el seu normal
desenvolupament.
Article 4. Potestat disciplinària.
La potestat disciplinària atribueix als seus titulars legítims la facultat d'investigar i si escau
sancionar o corregir a totes aquelles persones sotmeses a la disciplina esportiva.
CAPÍTOL I: ELS JUGADORS
Article 5. Els jugadors estaran subjectes per les següents normes:
1. Respecte amb tots els membres que formen part del Club, amb les adversàries, àrbitres,
regles del joc i espectadors; dins i fora del terreny de joc, tant en els partits com en els
entrenaments i on es representi al Club.
2. Evitar la utilització de vocabulari groller o incorrecte.
3. Puntualitat a tots els actes i/o citacions que realitzi el Club, s'ha d'acudir amb almenys deu
minuts d'anticipació, especialment als entrenaments per tal d’adequar la pista, pals i
material.
4. Hauran de justificar les absències o faltes de puntualitat.
5. Assistir als entrenaments amb l´equipació oficial del club lliurada pels entrenaments.
6. Assistir als partits oficials i amistosos, així com als actes convocats pel Club amb la
uniformitat oficial.
7. Respectar i obeir les ordres i recomanacions de qualsevol càrrec directiu del Club.
8. Cuidar el material i les instal·lacions.
9. Col·laborar activament en les activitats que el Club proposi.
10. Conèixer i complir les normes de caràcter general per als esportistes.	
  
11. Assumir amb respecte i educació les sancions disciplinàries a les quals pugui estar
sotmès.

	
  

	
  
12. No utilitzar ni en els entrenaments ni durant els partits objectes que puguin causar algun
tipus de lesió (anells, rellotges, polseres, etc.) tant a altres/as com a si mateixos.
13. Prestar la deguda atenció a les indicacions, explicacions i correccions que s'ofereixin per
part d'entrenadors/as o qualsevol membre de la Junta Directiva.
14. No abandonaran l'entrenament o partit sense permís.
15. Ajudar a instal·lar o recollir el material utilitzat tant en partits com en entrenaments.
16. Als partits s'ha d'acudir amb, almenys una hora abans de l'inici del partit i utilitzar la
roba i la uniformitat oficial del Club.
17. Cuidar amb la major diligència possible del material, roba i uniformitat del que se li faci
lliurament per part del Club.
18. Estarà obligat a lliurar l´equipació que li sigui requerida i que no hagi estat abonada al
Club, en les millors condicions de manteniment i neteja.
19. Els jugadors i en cas de menors el seu pare, mare o tutor legal hauran d'abonar el total
de la quota anual, sense perjudici que aquesta pugui ser fraccionada en diverses quotes.
CAPÍTOL II: LA JUNTA DIRECTIVA, ELS ENTRENADORS I TÈCNICS
Article 6. La Junta Directiva
La Junta Directiva estarà composta per cinc membres dels quals almenys ha de comptar amb
President, Tresorer i Secretari, el seu mandat serà de sis anys. Les funcions i obligacions dels
membres de la Junta Directiva seran les establertes en els Estatuts del Club i estaran
sotmesos a això així com a aquest Reglament.
Article 7. Les funcions dels entrenadors/as segons criteris marcats per la Junta
Directiva o l'Adreça Tècnica del Club són:
• Reunir-se amb els seus jugadors a inici de temporada marcant les pautes que seguiran els
seus entrenaments i els objectius a aconseguir.
• Planificar i dirigir els entrenaments i els partits del seu equip o d'aquell al que pugui
substituir.
• Conèixer i vigilar el compliment que aquest Reglament de Règim Intern es compleixi.
• Mantenir la disciplina del grup dins i fora del Club.
• Acudir a els entrenaments, partits i actes convocats per el Club amb l´equipació oficial.
• Acudir a les reunions a les quals sigui convocat per la Junta Directiva.
• Redactar els informes que li siguin sol·licitats per la Junta Directiva.
• Controlar l'assistència i l'actitud dels jugadors.
• Mantenir el material i les instal·lacions esportives en perfecte estat.
• Tenir les fitxes esportives.
• Col·laborar en aquelles tasques en les quals sigui requerit/a per la Junta Directiva.
• Aquelles altres que en funció del seu càrrec li siguin encomanades.

TÍTOL II: COMISSIÓ DE DISCIPLINA INTERNA (CDI)
CAPÍTOL I: COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA ESPORTIVA
Article 8. Components del Comitè de Disciplina Interna
La potestat disciplinària correspondrà a la Comissió de Disciplina Interna (CDI) del Club Vòlei
La Palma, la qual estarà composta per:
• El President del Club, qui exercirà la funció de President de la Comissió.
• El Vicepresident del Club
• El/l'entrenador/a
En cas de conflicte d'interessos d'algun dels seus membres serà rellevat per un soci del Club,
previ acord de l'Assemblea General Ordinària.
Article 9. Mandat dels seus membres.
El mandat dels seus membres serà coincident amb el temps de mandat de la Junta Directiva.
Article 10. Competències del President/a
Al President de la Comissió de Disciplina Interna del Club Vòlei La Palma li correspon les
següents funcions:
• Ostentar la representació de la Comissió.

	
  

	
  
• Fixar l'ordre del dia i acordar la convocatòria de les sessions de la Comissió juntament amb
el Secretari.
• Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes
justificades.	
  
• Dirimir amb el seu vot els empats a l'efecte de l'adopció d'acords.
• Visar amb la seva signatura les actes i certificacions dels acords de la Junta Directiva i
qualsevol altre document en els quals aquesta sigui precisa.
• Declarar la urgència d'una convocatòria.
• Exercir quantes altres funcions siguin inherents a la seva condició de President de la
Comissió.
Article 11. Competències del Vicepresident, Vocal i Director Tècnic Esportiu i/o
entrenador.
Correspon als membres a dalt referits de la Comissió:
• El Vicepresident realitzarà les funcions de President quan per causes de força major estigui
absent el President.
• Rebre amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores la convocatòria contenint l'ordre
del dia de les sessions. La informació sobre els temes que figurin en l'ordre del dia estarà a
la disposició dels membres en igual termini. Si es declarés d'urgència la convocatòria serà de
vint-i-quatre hores.
• Participar als debats de les sessions.
• Exercir el seu dret al vot i formular vots particulars.
• Formular precs i preguntes.
• Quantes altres funcions siguin inherents al seu càrrec.
Article
12.
Competències
del
Secretari/a
de
la
Comissió.
Corresponen al Secretari de la Comissió les següents funcions:
• Fixar l'ordre del dia i acordar la convocatòria de les sessions de la Comissió juntament amb
el President.
• Efectuar la convocatòria de les sessions de la Comissió i les citacions als seus membres,
per ordre del President.
• Cuidar de l'estricta observança de tots els tràmits i advertir sobre aquells defectes de
manera que poguessin suscitar-se.
• Expedir i publicar certificacions de les consultes, dictàmens i acords aprovats.
• Portar la correspondència oficial i el registre de la mateixa.
• Quantes altres funcions siguin inherents a la seva condició de Secretari.
CAPÍTOL II: COMPETÈNCIES I FUNCIONS DE LA COMISSIÓ DE DISCIPLINAINTERNA
Article 13. Competències.
El CDI és un òrgan col·legiat la funció del qual és conèixer de quants fets i circumstàncies
afectin al règim disciplinari, prendre decisions i adoptar les mesures necessàries per al
correcte funcionament del Club.
Article 14. Àmbit d'aplicació.
L'àmbit d'aplicació del règim disciplinari s'estén a les infraccions comeses en ocasió o com a
conseqüència del joc, entrenament, desplaçament, competició o prova esportiva i a la
conducta contrària a la disciplina i/o normes de contemplades en el present Reglament.
Així mateix la seva aplicació serà efectiva sobre aquelles accions o omissions contemplades
en el present Reglament que es produeixin fora dels llocs de joc, que siguin comesos per un
o més membres del Club i que tinguin repercussió sobre la mateixa o en algun dels seus
membres.
CAPÍTOL III: PROCEDIMENTS DE LA COMISSIÓ DE DISCIPLINA INTERNA.
Article 15. Del procediment el seu inici i final.
La CDI es reunirà de manera ordinària una vegada a l'any i de manera extraordinària les
vegades que siguin necessàries davant qualsevol infracció.
El procediment s'iniciarà per denúncia de part, i conclourà una vegada sentits els interessats
i presa una resolució en el termini màxim de quinze dies naturals explicats des del
coneixement de la infracció de forma fefaent.

	
  

	
  
Davant aquesta resolució cap recurs en el termini de quinze dies naturals, explicats des que
es va rebre la notificació, davant el mateix òrgan que va dictar la resolució, que dictaminarà
una nova resolució o mantindrà l'anterior en virtut de les noves proves aportades per
l'interessat/a.
Aquest recurs podrà ser enviat a l'adreça social del club o lliurat a qualsevol dels integrants
de la CDI, podrà adjuntar-se copia la quin serà signada pel receptor del document i lliurada a
l'interessat/a. En el recurs hauran de figurar: nom complet de l'interessat, nombre del
Document Nacional d'Identitat o Document equivalent i adreça. En cas de menors pot ser
presentat pel pare, mare o tutor legal amb referència al menor. La resolució del Recurs no
podrà demorar-se més de quinze dies naturals.
Article 16. Constitució de la Comissió de Disciplina Esportiva.
La Comissió de Disciplina Esportiva estarà formalment constituïda quan estiguin presents
almenys tres dels seus membres i sempre que estigui present el President o el Vicepresident
del mateix.
Article 17. Notificació de les resolucions.
Les resolucions de la Comissió de Disciplina Esportiva seran notificades pel Secretari/a per
qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció pels interessats/sades.
TÍTOL III: INFRACCIONS I SANCIONIS
CAPÍTOL I: CONCEPTES D'INFRACCIONS PER LA SEVA GRAVETAT.
Article 18. Classificació de les infraccions.
Les infraccions per la seva gravetat es classifiquen en: lleus, greus i molt greus.
Article 19. Infraccions lleus.
Es consideraran infraccions de caràcter lleu les conductes contràries a les normes esportives
que no estiguin culpables en la qualificació de molt greus o greus en el present Reglament.
En tot cas es consideraran faltes lleus:
1. Les observacions formulades als jutges, àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats
esportives internes o externes al Club en l'exercici de les seves funcions de manera que
signifiquin una lleugera incorrecció.
2. Els comportaments, falta de respecte, actituds i gestos agressius i antiesportius de
jugadors, quan es dirigeixin a l'àrbitre, companys/as, adversaris, al cos tècnic o al públic de
manera que signifiquin una lleugera incorrecció.
3. L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes de
l'entrenador, cos tècnic o membres del Club en l'exercici de les seves funcions.
4. El descuit en la conservació i cura dels locals socials, instal·lacions esportives i altres
mitjans materials.
5. El retard en el lliurament dels informes requerits.
6. Dues faltes de puntualitat als entrenaments en un mes.
Article 20. Infraccions greus.
Tindran la consideració d'infraccions greus:
1. Acumulació de tres faltes lleus en la mateixa temporada.
2. L'incompliment reiterat d'ordres i instruccions emanades dels òrgans del Club Volei La
Palma.
3. De tres a cinc faltes de puntualitat i/o assistència sense justificar a les sessions
d'entrenament en un mes.
4. Dues faltes de puntualitat o assistència a partits als quals anés convocat/ada en un mes.
5. Els comportaments, falta de respecte, actituds i gestos agressius i antiesportius de
jugadors, quan es dirigeixin a l'àrbitre, companys/as, adversaris, al cos tècnic o al públic.
6. Els actes notoris i públics que atemptin a la dignitat o decoro esportius.
7. La manipulació, alteració, pèrdua o deterioració, ja sigui personalment o a través de
persona interposada, del material o equipament esportiu.
8. El retard reiterat en el lliurament dels informes requerits.
9. L'impagament d'una quota sense causa justificada una vegada superat el període d'avís de
satisfacció de l'impagament.
10. Els trencaments de sancions imposades per infraccions lleus.

	
  

	
  
Article 21. Infraccions molt greus.
Es consideraran com a infraccions molt greus:	
  
1. L'acumulació de tres faltes greus en la mateixa temporada.
2. Els abusos d'autoritat.
3. Els trencaments de sancions imposades. El trencament s'apreciarà en tots els supòsits en
què les sancions resultin executives. El mateix règim s'aplicarà quan es tracti del trencament
de mesures cautelars.
4. Els comportaments, faltes al respecte, actituds i gestos agressius i antiesportius de
jugadors, quan es dirigeixin a l'àrbitre, companys/as, adversaris, al cos tècnic o al públic,
sent aquests realitzats a través de xarxes socials o qualsevol altre mitjà de difusió públic.
5. Les declaracions públiques de directius, tècnics, i esportistes, espectadors o socis que
incitin als seus equips o als espectadors a la violència.
6. Sis faltes o més de puntualitat i/o assistència sense justificar a les sessions d'entrenament
en un mes.
7. Més de dues faltes de puntualitat o assistència a partits als quals anés convocat/a en un
mes.
8. Els actes notoris i públics que atemptin a la dignitat o decoro esportius, quan revesteixin
una especial gravetat. Així mateix, es considerarà falta molt greu la reincidència en
infraccions greus per fets d'aquesta naturalesa.
9. La manipulació o alteració, ja sigui personalment o a través de persona interposada, del
material o equipament esportiu en contra de les regles tècniques de l'esport quan puguin
alterar la seguretat de la competició o posin en perill la integritat de les persones.
10. La incompareixença o retirada injustificada de les proves, trobades o competicions.
11. La no ejecució de les resolucions del Comitè de Disciplina Interna o de la Junta Directiva
del Club.
12. Les declaracions públiques de directius, tècnics i esportistes o socis de suport a la
violència o de caràcter racista o xenòfob.
13. La negativa al lliurament dels informes requerits.
14. L'impagament de dues quotes o més, tenint aquesta infracció la consideració
d'extraordinària gravetat a l'efecte de sanció, en cas de menors deixaran d'entrenar fins a
l'abonament de les quotes impagades.
CAPÍTOL II. CONCEPTES DE SANCIONS SEGONS LA SEVA GRAVETAT.
Article 22. Sancions per infraccions lleus.
Per la comissió de les infraccions lleus podrà acordar-se la imposició d'alguna de les següents
sancions:
1. Amonestació o prevenció verbal i/o escrit.
2. Inhabilitació per ocupar càrrecs o suspensió de fins a un mes.
3. Exclusió de fins a 3 entrenaments.
Article 23. Sancions per infraccions greus.
Per la comissió de les infraccions greus podran imposar-se alguna de les següents sancions:
1. Privació dels drets d'associat, d'un a sis mesos,
2. La no convocatòria a la disputa d'entre un i tres partits.
3. Inhabilitació per ocupar càrrecs en el Club per un període no superior a un any.
Article 24. Sancions per infraccions molt greus.
Per la comissió de les infraccions molt greus podran imposar-se alguna de les següents
sancions:	
  
1. La no convocatòria a la disputa d'entre tres i cinc partits.
2. Prohibició d'accés als pavellons o llocs de desenvolupament de les proves o competicions,
per temps no superior a un mes.
3. Pèrdua definitiva dels drets que com a soci del Club li corresponguin.
4. Inhabilitació per ocupar càrrecs en el Club per un període no superior a dos anys.
5. Expulsió del Club Vòlei La Palma.
6. Les sancions previstes en aquest últim apartat únicament podran acordar-se, de manera
excepcional, per la reincidència en infraccions d'extraordinària gravetat.
Article 25. Regles comunes per a la determinació i imposició de sancions.
a) La imposició de pagament per trencament, deterioració o pèrdua del material esportiu
comú serà del doble del cost de la seva reparació o reposició.

	
  

	
  
b) Les accions econòmiques s'adequaran a les circumstàncies concurrents en cada supòsit i a
la capacitat econòmica de l'infractor.
c) Per als majors d'edat i per a una mateixa infracció podran imposar-se sensions de manera
simultània a una altra sanció de diferent naturalesa, sempre que resultin congruents amb la
gravetat de la mateixa.
d) Del pagament per deterioració o pèrdua de material esportiu comú ocorregut amb
intencionalitat o per omissió es farà càrrec solidàriament l'equip al que li anés imputat i
demostrat el fet.
e) Del pagament per sancions de la FCVb per incompareixença es farà càrrec el conjunt de
jugadors convocats no personats.
f) Per infraccions greus o molt greus podrà acordar-se la imposició de sanció cautelar que,
una vegada finalitzat el procediment, serà descomptada de la sanció final.
Article 26. Causes de modificació de la responsabilitat disciplinària.
Seran, en tot cas, atenuants de la responsabilitat disciplinària:
a) El penediment espontani.
b) La provocació prèvia i immediata.
c) El no haver estat sancionat l'infractor amb anterioritat. Seran, en tot cas, agreujants de la
responsabilitat disciplinària:
a) La reiteració d'infraccions.
b) La reincidència.
DISPOSICIÓNS FINALS
En cas de qualsevol dubte i/o omissió del que es disposa en el present Reglament d'estarà al
que es disposa en aquella altra Llei per la qual aquesta pogués ser substituïda.

	
  

