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REGLAMENT RÈGIM INTERN E.F. BAIX TER  
 
 
 
 
INTRODUCCIÓ. 
 
La pràctica esportiva, i la del futbol en particular, genera en les persones, a més de benes-
tar i salut física i mental, arrelament social i l’adquisició d’un bon nombre de valors i acti-
tuds relacionades amb el treball en equip, la perseverança i l’esforç personal i col·lectiu, el 
respecte envers un mateix i envers els demés, l’acceptació natural de normes i principis de 
convivència, tots ells imprescindibles per a la convivència en societat. 
 
La pràctica del futbol reuneix característiques que el fan idoni per a l’aprenentatge i inte-
gració dels esmentats valors a partir ja de la infantesa i de l’adolescència. 
 
La finalitat essencial de l´Escola ha de ser la de complementar la formació humana dels 
seus alumnes dins un ambient de respecte i companyonia envers tothom; és a dir, anar for-
mant persones alhora que esportistes, jugadors que respectin les normes a l´hora de com-
petir i que es distingeixin per un comportament exemplar en la seva actuació com a juga-
dors. Aquest aprenentatge dins un model de cultura, correcció, respecte, codi ètic i moral 
esportiva ha de ser el que vagin aplicant també de forma natural a la seva vida quotidiana, 
de manera que, sense adonar-se´n, adquireixin una formació integral dins l´esport. 
 
Aquesta finalitat requereix, alhora que l´establiment d´unes normes mínimes de funciona-
ment reglamentàriament establertes pels òrgans de govern de l´Escola, la complicitat d´u-
nes mínimes normes familiars que facilitin aquest compromís en la pràctica esportiva. 
 
Així, en formar part de l’ESCOLA DE FUTBOL BAIX TER, els alumnes i els seus represen-
tants legals es comprometem a : 
 

* Entendre la competició esportiva com un pacte col·lectiu amb la finalitat d’arribar 
tan lluny com sigui possible en l´àmbit esportiu, però amb un respecte escrupulós envers 
les regles del joc i l´esportivitat envers els contrincants. 
 

* Aprendre a guanyar amb humilitat i a perdre amb dignitat, sempre amb el 
respecte degut i el reconeixement dels mèrits dels equips contraris. 
 

* I, en definitiva, entendre l’amistat i el respecte com el millor guany i objectiu 
principal d’aquesta pràctica esportiva , així com el principi essencial de la nostra convivèn-
cia. 
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DRETS i DEURES DELS ALUMNES i DEMÉS MEMBRES DE L´ESCOLA. 
 
Són drets dels membres integrants de l’E.F. BAIX TER. 
 

• Rebre una formació futbolística completa. 
• Disposar del material, l’equipament i els mitjans necessaris per a la pràctica espor-

tiva del futbol. 
• Ser informat adequadament de les decisions que es prenguin en relació als entrena-

ments, a la competició i a qualsevol altre acte promogut per l’Escola. 
• Tenir garantida la confidencialitat de les seves dades de caràcter personal que es-

tiguin en possessió de l´Escola.  
 
Són deures dels membres integrants de l’E.F. BAIX TER. 
 

• Pagar la quota establerta per l’Assamblea General de l’E.F. BAIX TER per a la pràc-
tica esportiva del futbol, així com les possibles derrames extraordinàries que siguin 
necessàries amb la mateixa finalitat. 

• Respectar tots els membres de l’E.F. BAIX TER, així com els jugadors rivals, afició 
local i visitant, àrbitres i qualsevol altre operador que participi en les activitats es-
portives i de qualsevol altre caire que organitzi o en el qual participi l´Escola. 

• Respectar estrictament els horaris establerts, tant els d´assistència als entrena-
ments com als partits 

• Assistir a tots els entrenaments i partits, excepte causes de força major deguda-
ment justificades. 

• Tenir respecte i cura de totes les instal·lacions i material esportius, tant els de 
l’Escola com els dels altres clubs i equips amb els quals es competeixi. 

• Tenir el comportament adequat que es correspon amb els objectius de formació hu-
mana i esportiva de l’Escola. 

• Portar l’equipament identificatiu i facilitat per l’Escola, tant durant els entrena-
ments com durant els partits. 

• Escoltar, respectar i aplicar les indicacions dels entrenadors, així com dels respon-
sables esportius i directius de l’Escola. 

• Tenir cura en tot moment de la imatge personal pròpia, així com la de l’Escola. 
• Mantenir netes les instal·lacions esportives de l´Escola, així com de tots vehicles 

(autobusos i altres) que faciliti l´Escola i s’utilitzin per efectuar els corresponents 
desplaçaments dels equips. 

 
Vestidors. 
 

• És obligatori que tots els alumnes de l´Escola es canvïin al vestidor assignat . 
• És obligatori que cada entrenador es trobi al vestidor del seu equip  una vegada fi-

nalitzi el corresponent entrenament o partit, i hi romangui fins que l´últim alumne/ 
jugador hagi acabat de dutxar-se, canviar-se i l´abandoni. 

• Està totalment prohibit menjar i/o fumar a dins dels vestidors. 
• Cada jugador és responsable de mantenir el més net possible el vestidor assignat. 
• És obligatori dutxar-se després de la finalització de cada entrenament i partit.  
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Entrenaments i partits. 
 

• Cal presentar-se puntualment a l´hora establerta per l´Escola tant a tots els en-
trenaments com a tots els partits, àdhuc en els supòsits de mal temps, excepte que 
per part de l’Escola s’hagi notificat prèviament la suspensió del partit o activitat 
esportiva programada. 

• En cas de no poder assistir a l´entrenament o al partit programat, cal avisar amb 
suficient antel·lació al coordinador esportiu o als responsables esportius de l’Escola. 

• Cal ser escrupolosament puntuals a les convocatòries pels partits, tant a camp propi 
com a camp contrari, i degudament uniformats amb el xandall o equipament corres-
ponent de l’Escola de Futbol BAIX TER. 

• Els entrenaments s’hauran de realitzar amb l´equipament que l’Escola cregui oportú 
i s’haurà d´anar equipat sempre amb les corresponents canalleres i proteccions 
adients per tal d´evitar possibles lesions. 

• Han d’iniciar i finalitzar tots els entrenaments de manera conjunta els entrenadors 
i els jugadors, així com estar atent a la convocatòria l’últim dia d’entrenament previ 
a cada partit. 

• Durant els entrenaments està totalment prohibit dur cap objecte que pugui provo-
car lesions als companys. 

 
 
DRETS i DEURES DELS PARES. 

 
• Els pares i demés acompanyants dels alumnes es limitaran a animar els equips de 

l´Escola durant els partits en els quals intervinguin, mantenint en tot moment una 
actitud respectuosa i amb tots els operadors esportius que hi participin, així com 
també amb la resta d´aficions contràries. 

• Els pares i demés acompanyants dels alumnes s´abstindran de fer comentaris irres-
pectuosos, insultar o actuar de forma irrespectuosa envers els jugadors de l´Esco-
la, els seus companys d´equip o d´equips contraris, els entrenador o els delegats, 
tant propis com dels equips contraris, tant durant els entrenaments com durant els 
partits. 

• Els pares i demés acompanyants s´abstindran d´efectuar correccions als alumnes 
de l´Escola, tant durant els entrenaments com durant els partits. 

• Els pares i demés acompanyants tindran una especial actitud i conducta respectuo-
sa envers als àrbitres, evitant en tot moment  criticar-los i insultar-los. 

• Els pares o responsables legals dels alumnes es posaran en contacte amb els direc-
tors esportius per tal de solucionar el més ràpid possible qualsevol tipus de pro-
blema esportiu o de qualsevol altre tipus que sigui derivat de la seva condició de 
membre de l´Escola.  

• Els pares o responsables legals dels alumnes vetllaran per la plena col·laboració amb 
l´Escola en tot el que afecti a la pràctica esportiva dels seus fills, tant pel que fa 
referència a la seva assistència a camp propi com en els desplaçaments a fora. 

• En els desplaçaments a camp contrari programats amb autobús per l’Escola, els 
alumnes aniran i tornaran junts. Només s´acceptaran casos de transport personal 
pels pares o altres persones expressament aurotitzades previ avís als entrenadors, 
als delegats d´equip o als responsables esportius de l´Escola. 
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• Els pares o representants legals dels alumnes hauran d´asssistir a les convocatò-

ries de reunions i Assamblees de l´Escola, per poder conèixer i rebre les informa-
cions i decisions adoptades pels òrgans de govern de l´Escola, així com poder ex-
pressar les seves opinions al respecte. 

 
 
POTESTAT DISCIPLINÀRIA i RÈGIM SANCIONADOR. 
 
L’àmbit de la potestat disciplinària esportiva de l´Escola s’estén a les infraccions comeses 
amb ocasió o com a conseqüència del joc, dels entrenaments, dels desplaçaments, de la 
competició i de qualsevulla altra activitat organitzada o en la qual hi participi l´Escola, així 
com a la conducta contrària a la disciplina i/o normes de caràcter esportiu. 
 
L’incompliment de les normes previstes en el reglament de règim intern de l´Escola de Fut-
bol BAIX TER, ja sigui per acció o per omissió, es considerarà una infracció que podrà ser 
objecte de sanció, prèvia instrucció del corresponent expedient instructor. 
 
Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus o molt greus segons la naturalesa del deure 
infringit, la intencionalitat de l´autor de l´acció o omissió sancionable, l’incompliment dels 
advertiments previs, el nombre d’afectats, la gravetat/importància del perjudici ocasionat i 
la seva reiteració pel mateix autor. 
 
Infraccions lleus. 
 

1. Manca de puntualitat als entrenaments i/o als partits, sense causa justificada. 
2. No dur l’equipament de l’E.F. BAIX TER tant als entrenaments com als partits. 

 
Infraccions greus. 
 

1. No assistir als entrenaments o als partits sense avís previ, excepte en cas de força 
major. 

2. Portar durant l’entrenament o els partits objectes que puguin causar ferides o le-
sions als companys, jugadors contraris o a qualsevol altre operador esportiu. 

3. Faltar al respecte als companys d´equip, a qualsevol persona relacionada amb l’E.F. 
BAIX TER, als àrbitres, a qualsevol assistent del públic o als components de l’equip 
contrari. 

4. La comissió reincident de dues faltes lleus que hagin estat sancionades amb caràc-
ter ferm. 

 
Infraccions molt greus. 
 

1. Participar en qualsevol altre competició de futbol o de futbol sala, ja sigui oficial o 
no oficial, amb un altre equip aliè a l´Escola, sense autorització d´aquesta última i 
durant la temporada de competició de l´Escola. 

2. El robatori de qualsevol tipus de material o d´objectes propietat de l´Escola, dels 
companys o de qualsevol persona que es trobi a l’interior del recinte esportiu de 
l´Escola o durant el trasllat en transport facilitat per l’Escola. 
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3. L’agressió física a qualsevol persona que es produeixi dins del recinte esportiu de 

l´Escola o durant el trasllat en transport facilitat per l’Escola, així com durant la 
celebració de qualsevol acte, ja sigui esportiu o no, que estigui organitzat per l´Es-
cola o en el qual hi participi l´autor de l´acció en virtut de la seva condició de mem-
bre de l´Escola. 

4. La comissió reincident de dues faltes greus que hagin estat sancionades amb caràc-
ter ferm. 

 
S´entendrà que concorre reincidència quan es cometi una infracció del mateix tipus i 
qualificació que la que va motivar una sanció anterior dins de la mateixa temporada.  
 
Les infraccions lleus seran instruïdes i sancionades directament pel Director esportiu 
de l´Escola, previ informe de l´entrenador corresponent, el delegat de la categoria 
corresponent (futbol 7 o futbol 11) i el coordinador de l´Escola. 
 
Les infraccions greus i molt greus seran instruïdes i sancionades mitjançant l´obertura 
d´un expedient disciplinari que s´instruirà per un membre de l´Escola designat pel Co-
mitè Disciplinari, el qual escoltarà l´entrenador corresponent, el delegat de la catego-
ria corresponent (futbol 7 o futbol 11), el Director esportiu i el coordinador de l´Esco-
la. Serà competent per a la resolució del referit expedient disciplinari la Junta Direc-
tiva de l’Escola de Futbol BAIX TER, a proposta del Comitè Disciplinari i previ informe 
de l´instructor. 
 
En tots els supòsits els pares o representants legals del jugador en qüestió seran degu-
dament informats de l’inici i resolució de l´expedient disciplinari. 

 
Sancions. 
 
La comissió d’una falta lleu comportarà una sanció consistent en apercebiment. 
 
La comissió d’una falta greu comportarà una sanció consistent en set dies d’exclusió d’en-
trenaments i competició, així com la prohibició d´assistir a actes esportius organitzats per 
l´Escola en les seves instal.lacions. 
 
La comissió d’una falta molt greu comportarà una sanció consistent entre quinze i trenta 
dies d´exclusió d´entrenaments i competició, així com la prohibició d´assistir a actes orga-
nitzats per l´Escola en les seves instal.alcions. 
 
La reincidència en la comissió de dues faltes greus comportarà una sanció consistent en 
trenta dies d´exclusió de qualsevol acte de l´Escola, tant esportius com de qualsevol altre 
tipus, i podrà comportar l´expulsió de l´Escola de Futbol BAIX TER. 
 
La reincidència en la comissió de dues faltes molt greus comportarà una sanció consistent 
en l´expulsió i la baixa immediata com a membre de l´Escola de Futbol BAIX TER. 
 
En cas d’exclusió temporal i/o d´expulsió d´un alumne, l’Escola de Futbol BAIX TER no re-
tornarà cap import corresponent a la quota pagada pel jugador. 
 
   _____________________________ 


