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1. PREÀMBUL

Per a no realitzar una lectura i escriptura complexa i llarga, en la redacció del text
s'ha

utilitzat

el

masculí

com

a

genèric

per

englobar

a

treballadors/es,

jugadors/es, entrenadors/es i personal de l’entitat sense que aquest fet suposi
ignorància dels diferents gèneres existents.
També entendrem com a jugadors/es tots i totes les esportistes i practicants de
les diferents seccions esportives que configuren el Club Esportiu La Salle
Bonanova.
Finalment, englobem en el marc de família o familiars a totes les existents en la
societat actual: d'origen, extensa, nuclear, reconstituïda, monoparental, nombrosa,
homoparental, adoptiva i d'acollida.

2. PRESENTACIÓ

El Club Esportiu La Salle Bonanova és un club multiesportiu situat al Passeig de la
Bonanova, 8 de Barcelona i que actualment compta amb sis seccions:
Basquetbol
Futbol
Gimnàstica rítmica
Handbol
Hoquei sobre patins
Voleibol
L’entitat està integrada dins les instal·lacions i comunitat educativa del Col·legi La
Salle Bonanova i comparteix els objectius educatius i fundacionals de la mateixa
escola.
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3. MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

MISSIÓ
Fomentar la pràctica de l’esport a través de la formació integral dels nostres
esportistes i entrenadors en l’aspecte humà i esportiu, dotant-los de capacitats i
aptituds pel seu present i futur personal i professional.
VISIÓ
Ser un Club de referència que integri tots els agents implicats (jugadors, famílies,
tècnics, escola…) i que s’obri a la participació activa dels mateixos, per fer del Club
un espai de compartiment on poder viure experiències esportives i vitals, que
generin un orgullós sentiment de pertinença.
VALORS
Proximitat: Acompanyar i millorar en el desenvolupament i benestar dels
esportistes.
Excel·lència: Les característiques del nostre tracte i servei són conseqüència
d’aplicar rigorosos criteris de qualitat en la nostra gestió, servei i activitats.
Integritat: La nostra voluntat és ser coherents entre el pensament, les creences i
les actuacions.
Passió, dedicació i alegria: Valorem l’entusiasme que una persona experimenta
realitzant quelcom que l’ompli. Creiem que si l’organització és capaç de generar i
transmetre il·lusió en les persones, aquesta dona peu a la motivació: actitud
imprescindible per exercitar-se.
Treball de l’equip: Confiem que és possible trobar el lloc de treball idoni per a
cada persona, des d’on aquesta creixerà i mostrarà la millor de les seves versions.
És essencial que totes les persones del projecte se sentin partìceps del mateix:
reconegudes, respectades i acceptades del tot.
www.clubsallebonanova.com
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4. CARÀCTER PROPI

Al servei de la persona
El Club és un àmbit d’aprenentatge i desenvolupament de les persones, de totes
les seves potencialitats creatives, tant en la seva dimensió individual com social.
Els tècnics exerceixen el seu paper mediador entre l’esportista i l’aprenentatge, li
faciliten l’adquisició dels coneixements, els procediments i les actituds per al seu
desenvolupament integral.
L'esport com escola de vida i creixement en valors
Els aprenentatges, valors, hàbits i conductes que treballem i ensenyem en l’esport
han de pretendre transcendir a la vida dels esportistes. Els aprenentatges que
s’aprenen en l’esport, no només serveixen per a l’esport.
Visió holística de l’esportista
Entenem que la competència de l’esportista és la integració d’un treball
multidisciplinar: cognitiu, coordinatiu, psicològic, socioafectiu…
Ensenyament comprensiu de l’esport
Potenciem que els esportistes reflexionin sobre allò que fan, que trobin sentit als
seus aprenentatges i millores en l’esport i traslladin aquestes reflexions i preses
de decisions a la vida quotidiana. A més a més, l’experimentació, el descobriment,
les emocions i l’anàlisi reflexiu afavoreixen a la consolidació dels aprenentatges
d’una manera més estable i consistent que no pas si el treball és més reproductiu i
repetitiu.
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La competició com a mitjà i no com a finalitat
Entenem la competició com un àmbit inherent a la pràctica esportiva i que ofereix
una molt bona oportunitat per aprendre i desenvolupar-se en tots els sentits. La
dimensió competitiva va molt més enllà del resultat: formem competint i
competim formant.
Cultura esportiva d’excel·lència
Fomentem els coneixements i hàbits que són beneficiosos en la pràctica esportiva
pel que fa a l'entrenament, descans, alimentació, salut i coneixement del mateix
cos.
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5. DEFINICIÓ I FINALITAT DEL CODI
ÈTIC

QUÈ ÉS?
El Codi Ètic recull la declaració dels valors i principis d’actuació que subscriu el
Club Esportiu, i estableix conseqüentment un conjunt d'orientacions perquè la
conducta de tots els seus membres es regeixi per aquests valors i principis ètics.
Aquests valors que subscrivim són: el respecte, la responsabilitat, l’honestedat,
l’afany de superació i la convivència.
PER A QUÈ SERVEIX?
La finalitat del Codi Ètic és promoure i garantir de forma eficaç la pràctica ètica
del Club i de les persones que el formen. Des d’aquesta perspectiva, el codi
pretén ser per a tots els agents del club (esportistes, entrenadors, famílies, òrgans
directius, col·laboradors i tot el col·lectiu de socis) un instrument que serveix per a
la reflexió i l’orientació ètica en tots els àmbits:
- ENTRENAMENTS, PRÀCTICA I COMPETICIÓ ESPORTIVA
- CONVIVÈNCIA I TREBALL EN EQUIP
- COMPORTAMENT DE L’AFICIÓ
- ÀMBIT DIGITAL (XXSS, ENTORNS WEB…)
- GESTIÓ ESPORTIVA
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PER QUÈ ÉS NECESSARI?
Cada vegada més s’expressa la necessitat d’assegurar un entorn esportiu ètic que
previngui conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i
solidària.
Per contribuir-hi, el Club reconeix i desitja promoure el potencial educatiu i
pedagògic que posseeix l’esport.
La formació esportiva és un entorn privilegiat de fomentar valors ètics, que
consolidin en els infants, joves i adults, actituds essencials pel seu creixement
personal i integral i els capaciti com a ciutadans responsables i solidaris.
COM S'HA ELABORAT?
S’ha seguit el procediment Sport Ethic Seal (SES), Segell de Garantia Ètica per
Entitats Esportives dedicades a la Formació Infantil i Juvenil. Així mateix, s’ha
seguit la metodologia SES per adaptar i implementar el codi ètic de la forma més
eficaç possible entre tots els seus agents i àmbits de servei.
S’ha revisat documentació relacionada i hem tingut com a model el codi ètic del
Club Vila Olímpica, el Club Bàsquet Igualada, l’Unió Esportiva de Sants, el Club
Joventut Esportiu Terrassa, l’Horta Club Esportiu i Club Esportiu Banyoles.
S’han realitzat diferents sessions de treball per part de la comissió ètica i de règim
intern i s’ha recollit l’opinió i participació de diferents tècnics, esportistes, famílies
i membres de la junta.
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6. DECLARACIÓ DE VALORS

Cal tenir present que tots els agents implicats: treballadors, socis, jugadors,
familiars… representem el Club amb la nostra conducta, expressió i manifestació,
per tant, ho hem de tenir present en qualsevol acte o entorn en el qual participem:
els valors no s’expliquen, els valors es viuen.
El Club subscriu els següents valors ètics en l’esport i es compromet a
promoure’ls entre els seus agents:
RESPECTE
El respecte significa acceptar-nos i valorar-nos a nosaltres mateixos i als altres tal
com som, sigui quina sigui la nostra identitat cultural o nacional, sexe, edat,
condició o capacitat. El respecte és adonar-nos que no estem sols quan actuem.
El respecte s’expressa:
Reconeixent i defensant el dret de qualsevol persona a ser tractat amb
dignitat, justícia i en condicions d’igualtat en qualsevol àmbit o situació.
En l’interès per conèixer i entendre als altres, posant-nos en la seva
situació.
Tractant als altres amb amabilitat i cortesia, manifestant-los l’agraïment per
la seva contribució i esforç.
Acceptant els límits propis i el dels altres, sense que sigui causa d’exclusió,
critiques o menysteniment.
Reconeixent la importància que té cada persona en l'equip i que tothom és
necessari.
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Rebutjant l’ús propi i aliè de la violència verbal i/o física contra uns altres,
denunciant aquests actes sempre que es produeixin.
HONESTEDAT
L’honestedat en l’esport implica:
El coneixement, acceptació i compliment sense excepció de les regles del
joc esportiu, que el fan possible i legítim. Aquesta acceptació comporta
acatar la decisió de l'àrbitre o jutge en la competició, no incitant a la
confrontació o deslegitimació de la seva autoritat.
Evitar pràctiques d'engany o manipulació sobre els altres, encara que
aquestes no vulnerin les regles, tant en l'activitat i competició esportiva,
com als espais de convivència i treball en equip.
Ser justos i objectius en la valoració de la capacitat o actuació esportiva,
pròpia i aliena, evitant judicis que distorsionin els fets o no tinguin
fonament. Això implica assumir tant la victòria com la derrota en la
competició, reconeixent les fortaleses i les febleses pròpies per millorar,
sense desmerèixer la capacitat dels altres competidors.
Tenir una comunicació sincera i constructiva amb els altres, com un mitjà
per ajudar i contribuir a la millora de la convivència i el treball de l'equip.
RESPONSABILITAT
La responsabilitat representa assumir el compromís amb un mateix i amb l’equip:
Responent amb perseverança i disposició als propòsits i les tasques
plantejades, tant individualment com en equip.
Respectant la disciplina del treball, acatant les decisions dels entrenadors,
coordinadors i directors de secció així com la dels agents encarregats de
prendre decisions: gerència, presidència…
Fent-se càrrec de les tasques proposades tot realitzant-les amb atenció i
cura, esforçant- se per fer-les tan bé com sigui possible.
www.clubsallebonanova.com
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Donant prioritat als interessos de l'equip davant els interessos individuals si
cal.
Treballant col·laborativament amb l'equip, sense carregar als altres de les
obligacions que corresponen a un mateix.
Prenent decisions amb criteri i assumint les conseqüències d'aquestes,
sense culpar als altres dels errors.
Seguint hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.
AFANY DE SUPERACIÓ
L'afany de superació és una motivació a millorar en tots els aspectes, que ens
impulsa a assumir noves metes de forma constant i a vèncer amb esforç els
obstacles, sempre des de la humilitat. Per a això cal:
Conèixer i acceptar els límits propis i de l'equip per valorar les metes
possibles d'aconseguir i l'aprenentatge necessari per aconseguir-les. Estar
disposats a dedicar-nos i sacrificar-nos el que calgui, sense recórrer a
accions que posin en perill la salut o vagin en contra del reglament.
Valorar l'esforç i l'interès posat en cada acció esportiva, encara que el
resultat no sigui l'esperat.
Animar a l'equip a millorar i assolir noves metes.
CONVIVÈNCIA
L'esport mai és una acció individual, sempre és necessari el suport i el treball
conjunt entre esportistes, entrenadors, família i àrbitres o jutges. És per això que la
convivència és un valor fonamental per al desenvolupament d'un esportista.
La convivència es mostra fonamentalment a través d'una actitud de respecte,
generosa, comprensiva i solidària:
Interessant-nos pels altres i oferint-los la nostra ajuda perquè millorin i
s'integrin en l'equip.
www.clubsallebonanova.com
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Estant atents al que sigui necessari i disposats a fer sempre una mica més
pel nostre equip, encara que no sigui la nostra obligació.
Contribuint al fet que hi hagi un bon clima i joc net: en el vestuari, en els
entrenaments, en les graderies, en el terreny de joc i en l’àmbit digital
(xarxes socials, entorns web, dispositius…)
Animant als nostres companys, felicitant-los pels seus assoliments i
disculpant-los pels seus errors.
Evitant els retrets, les comparacions o les crítiques negatives que poden
desmotivar o contribuir a l'exclusió.
Sent receptius i mantenint una comunicació sincera, fent l'esforç de
comprendre la postura dels altres i agraint les correccions quan ens les
facin.
Hi ha 4 valors més: la paciència, la constància, el compromís i la prudència
que impregnen d’equilibri, consistència i moderació tots els altres valors i,
per tant, la seva absència malmetria qualsevol altre valor.
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7. MODE D'ACTUACIÓ

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ
El Club Esportiu La Salle Bonanova té com a finalitat primordial la formació
esportiva

d’infants,

joves

i

adults,

mitjançant

la

qual

contribueix

al

seu

desenvolupament integral com a persones, fomentant valors i actituds orientats a
la responsabilitat, la solidaritat i la convivència en societat.
Volem ser un Club multiesportiu de referència, incrementar el nombre i el
nivell de competència dels nostres equips tot desenvolupant els seus
integrants com esportistes i com a persones.
Prioritzem el treball en les edats de formació: extraescolars, escoletes i
equips de Base.
Volem formar esportistes dotats d’una alta cultura esportiva i que siguin
capaços de competir al màxim nivell al qual cadascun d’ells pugui aspirar.
Cerquem l’equilibri entre els valors formatius, lúdics o socials i la
competitivitat.
Adaptem l’estratègia formativa i esportiva a la realitat i necessitats de
cadascun dels equips que determinen els tècnics.
Volem ser rigorosos en els aspectes relacionats amb el compromís i el
respecte entre nosaltres i també amb els altres equips, àrbitres, afeccionats
i entitats i Federacions que regulen l’esport.
Volem un club obert i transparent que sigui punt de trobada de tots els
esportistes, socis i simpatitzants en un entorn esportiu ètic que previngui
conductes de risc i fomenti una convivència responsable, constructiva i
solidària.
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El Club també té com a finalitat primordial la formació esportiva d'infants,
joves i adults, mitjançant la qual contribueix al seu desenvolupament
integral com a persones, amb capacitat per exercir de forma responsable i
solidària els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes.
En aquesta labor és necessària la contribució de tots els adults implicats:
entrenadors,

directiva,

famílies,

col·laboradors

i

socis,

que

han

de

comprometre's, a través de la seva labor formativa i la seva conducta, a
transmetre els valors ètics als jugadors.
És per això que el Club es compromet a transmetre i fomentar els valors
anteriorment mencionats.
A més, el Club treballarà per:
Donar a conèixer i implementar el Codi Ètic entre els esportistes,
entrenadors, treballadors, socis, col·laboradors, Junta Directiva i entorn
socio-esportiu.
Millorar la seva acció educativa per a la transmissió de valors,
possibilitant el seguiment de l'esportista en aquest aspecte, tant per part
d'entrenadors, com dels pares.
Disposar les mesures necessàries per millorar la pràctica i actuar davant
possibles casos que transgredeixin el codi ètic.
Promocionar la pràctica ètica en el seu àmbit socioesportiu.
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8. CODI ÈTIC

ESPORTISTES
Fes de cada trobada esportiva una experiència per compartir i gaudir amb
els altres
Abans i després de cada partit i entrenament, saluda als presents:
membres de l’equip contrari, àrbitre, taula, personal de la instal·lació i al
públic, són les persones que fan possible que gaudeixis del joc.
Respecte als entrenadors, jugadors, oponents, àrbitres i afició:
Escolta atentament i accepta les indicacions i decisions.
Rebutja l'ús de la violència o els insults davant els altres, en el terreny
del joc, en els entrenaments, en el vestuari o en entorns digitals.
No protestis, t'enfrontis o menyspreïs, amb gestos o paraules, a cap
contrari, públic o a l'àrbitre, per cap de les seves accions o decisions.
Mostra bones maneres en els actes esportius.
Tens un compromís amb el club i l’equip/grup.
Acudeix amb puntualitat a tots els entrenaments i partits i esforça’t en
cada sessió per millorar i aportar, tan bé com sigui possible, a
l'equip/grup.
Assisteix a tots els entrenaments i partits, esforçant-te al màxim en el
terreny del joc i recolzant a l'equip/grup, tant com a titular, com a
suplent o com a membre de la banqueta.
Ajuda i anima als companys de l'equip/grup amb el que faci falta, en el
terreny de joc, en els entrenaments, en els partits, en el vestuari o en els
entorns digitals.
www.clubsallebonanova.com
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Col·labora amb el cos tècnic i els companys/es en el que calgui, donant
sempre el millor de tu en benefici de l’equip i el club.
Formes part d’un equip o grup de persones amb un objectiu en comú.
Valora el treball i l'esforç dels teus companys d'equip, sense creure't
superior, ni imprescindible per la teva habilitat esportiva.
Accepta les teves limitacions i les dels altres sense desmotivar-te.
Esforça’t per millorar, treballa en equip i per l’equip.
Reconeix la importància que té cada persona en l'equip: tothom aporta.
Participa sempre d’acord amb les regles.
Evita les trampes o les accions incorrectes.
Sigues esportiu i solidari amb l'oponent.
Si el decurs de la pràctica esportiva ocasionés algun dany a un jugador,
apropa-t’hi per interessar-te pel seu estat, així com per ajudar-lo a
aixecar-se, si es troba en condicions de fer-ho i accepta la nostra ajuda.
Sigues sincer amb tu mateix i amb l'equip.
Davant qualsevol limitació, lesió o situació que t'impedeixi estar en
plenes condicions, comunica-la de seguida i confia en el teu entrenador
que, sens dubte, t'ajudarà.
Sigui quin sigui el resultat, accepta’l amb esportivitat.
Formes part d’un club: amb més equips i altres seccions.
Mostra una actitud comprensiva vers aquelles situacions que puguin
esdevenir: modificació horària per partits ajornats, compartir terreny de
joc….
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Anima i respecte als companys d’equip d’altres seccions.
Representa al teu club i l'esport que practiques amb la teva bona conducta
en qualsevol acte en el qual participis.
Segueix hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.
Tingues cura de tu mateix, de les instal·lacions, equipament i material.
COS TÈCNIC
Respecte als esportistes, famílies, junta directiva, àrbitres i jutges, afició i
altres entrenadors:
Dispensa a tots els agents un tracte just i digne, dirigint-te a ells de
forma respectuosa.
Forma als esportistes en el coneixement, respecte i compliment de les
regles, corregint les faltes comeses i no incitant les males pràctiques.
Rebutja l’ús de la violència o els insults davant els altres, en el terreny
del joc, en els entrenaments, en el vestuari o en entorns digitals,
contribuint a la resolució de conflictes quan calgui.
Fomenta la formació integral de l’esportista.
Concedeix importància tant a les competències tecnico-tàctiques, com a
les socials i ètiques, respectant cadascuna de les etapes d'aprenentatge
de la persona.
Dóna la mateixa importància a la formació que al rendiment esportiu.
Garanteix

que

tots

els

jugadors

tinguin

l'oportunitat

de

millorar

participant en l’entrenament i la competició.
Entén la competició com a vehicle per la formació dels esportistes.
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Incentiva i corregeix als jugadors a través d'una comunicació constructiva i
respectuosa,

evitant

les

comparacions,

el

descoratjament

i

la

menysvaloració dels esportistes.
No forcis, pressionis o obliguis a participar cap jugador que no estigui en
òptimes condicions per fer-ho. Garanteix el benestar dels esportistes i
promou hàbits saludables.
Observa el protocol de conducta en totes les trobades esportives: saluda a
l'àrbitre i entrenador de l'equip rival, abans i després de la trobada;
mantingues la serenitat i les maneres en tot moment, davant els teus
jugadors, l'equip rival, l'àrbitre i l'afició.
Tens un compromís amb els jugadors i el club.
Col·labora, assisteix i participa activament en allò que et proposi el club.
Fomenta una comunicació honesta i receptiva amb els esportistes i els
seus pares, per entendre la situació de cadascun, escoltar les seves
propostes i donar una orientació adequada per a la millora del seu
procés d’aprenentatge.
Treballa de forma col·laborativa amb el Club, la directiva i les famílies
pels objectius formatius dels esportistes.
Prepara’t els entrenaments i partits vinculant-te als objectius del Club, al
seu caràcter propi i al seu projecte esportiu.
Forma’t i actualitza’t constantment.
Respecta totes les seccions del Club.
Ets responsable d’un EQUIP o GRUP:
Assegura la integració de tots els esportistes en l'equip, reconduint les
situacions d'exclusió o menyspreu.
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Dóna importància a la contribució de cada esportista en l'equip,
motivant-li a donar el millor de si mateix, encara que estigui lesionat o a
la banqueta.
Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat.
Independentment del resultat, agraeix als jugadors l’esforç realitzat i a
l’afició el suport rebut.
Tingues cura de tu mateix, les instal·lacions, equipament i material.
Analitza el rendiment dels teus jugadors i el rendiment propi per detectar i
millorar mancances que es poden millorar.
FAMILIARS
Respecte als jugadors/es, entrenadors/es, arbitres i aficionats/des.
Accepta amb coherència i transmet als esportistes, amb exemple, el codi
ètic del club.
Respecta als companys del teu fill/a, net/a. germà/na...
Respectar les decisions de l'entrenador/a com a expert en formació
esportiva, sense interferir en la seva labor, pressionar-li o desautoritzant-li,
especialment davant els/les esportistes.
Respecta l'autoritat de l’àrbitre/a en el terreny de joc.
Comporta’t de manera cívica en les graderies, sent respectuós/sa amb la
resta d'afeccionats/des, esportistes, àrbitres i entrenadors/des. Evita la
violència, física o verbal a les grades.
Tens un compromís amb els jugadors i el club.
Possibilita i fomentar el compromís dels fills de participar en tots els
entrenaments, competicions i actes del club.
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Facilita en la mesura que sigui possible la pràctica esportiva del teu fill/a,
net/a, germà/na..., sense obligar o pressionar per aconseguir un major
rendiment. L'esport és un dret, no una obligació i, com a tal, l’ha de triar
lliurement la persona. Ajuda’l/-la a gaudir de l'esport.
L’esportista forma part d’un equip o grup.
Fomenta la convivència en l’equip, entre els jugadors i les famílies.
Reconeix la importància que té cada persona en l'equip. Tothom aporta.
Acompanya i anima als fills durant els partits, aplaudint les bones
actituds i accions dels esportistes, tant de l'equip propi com a adversari i
disculpant els errors.
Reforça la importància dels valors en l'esport (respecte, esforç i treball
en equip, compliment de les regles) i el respecte al codi ètic, com a part
fonamental de la formació integral de l'esportista.
Col·labora amb la labor dels entrenadors/es. No tendeixis a substituir-lo;
acudeix al coordinador/a per abordar qualsevol assumpte, respectant els
procediments establerts pel club.
Motiva i anima des de l’optimisme i del respecte amb tots els integrants de
l’equip, amb esportivitat en qualsevol acte del club:
Sense emetre crítiques despectives o insults als/a les esportistes,
entrenadors/es, àrbitres o l'afició de l'equip rival.
Aplaudint les bones accions, encara que siguin de l'equip rival.
Celebrant els punts del teu equip, sense humiliar o menysprear a l'equip
rival.
Recolza en la promoció d'una afició esportiva i en la prevenció de la
violència a les graderies.
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Accepta la derrota i la victòria amb esportivitat.
Independentment del resultat, agraeix als jugadors/des i tècnics/ques
l’esforç.
Promou hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.
ÒRGAN DIRECTIU DEL CLUB (JUNTA DIRECTIVA I GERÈNCIA)
Tens un compromís amb el club i tots els qui en formen part.
Ofereix al cos tècnic els recursos i formació necessària per incorporar en
el seu treball totes les mesures i valors que comporta la implantació
d'aquest codi ètic.
Promou activitats extraordinàries en les quals es difongui, potenciï i
promocioni el present codi ètic, o algun aspecte que guardi relació amb
el mateix.
Implementa, potencia i vetlla pel compliment d'un sistema de control
intern de qualitat, que inclogui totes les accions i pautes d'actuació que
es recullen en el Codi Ètic del club.
Actua com a òrgan directiu i/o en les labors de direcció i gestió
esportiva, d'acord amb els valors de responsabilitat, honestedat i
respecte, en relació amb els mateixos socis, esportistes, cos tècnic,
col·laboradors i altres entitats socioesportives.
Respecte als jugadors, entrenadors, arbitres, jutges i aficionats.
Mostra i difon públicament el compromís del club per l'educació en
valors, fent partícips a totes les persones relacionades amb aquest.
Promou hàbits de vida saludable per afrontar els reptes esportius.
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9. CONDUCTES TRANSVERSALS

RELACIONS INTERPERSONALS
El personal actuarà sempre amb transparència, evitant situacions o
conductes que puguin donar peu a interpretacions inadequades.
En aquest sentit, les entrevistes i les reunions amb famílies o esportistes es
faran:
Sempre en les oficines del club o aules del Col·legi, en espais visibles
(sales amb vidres, deixant les portes obertes… segons les possibilitats
físiques/arquitectòniques que disposem).
En presència d’un altre adult quan es cregui oportú o de la família del
menor, quan sigui necessari.
Amb coneixement previ de la Direcció de la Secció, en cas necessari.
Les mostres d’afecte es limitaran a l’acollida, aprovació, comprensió,
escolta empàtica i estima, havent d’evitar tot contacte físic o verbal que
pugui prestar-se a ambigüitats, males interpretacions o envaeixi la intimitat
de l’altra persona.
El tracte envers tots els agents de l’entorn de l’esportista serà respectuós
en les expressions verbals evitant l’ús d’expressions malsonants i grolleres,
sense etiquetar, sense discriminacions de cap mena i sense envair la seva
esfera d’intimitat personal física i psicològica.
Se serà respectuós amb el treball dels altres companys, evitant en la
mesura del possible la crítica negativa per aspectes personals i fent servir
les vies establertes per part de la Gerència del Club per a manifestar la
disconformitat amb el seu treball o actuació.
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Es guardarà el deure de sigil i confidencialitat. No es traslladarà als
esportistes, llurs famílies, ni a tercers, detalls ni comentaris relatius a
qualsevol qüestió de la vida privada pròpia o aliena (esportistes, famílies, o
qualsevol altre agent), o temes de caràcter esportiu o organitzatiu que no
estiguin relacionats directament amb l’esportista en aquell moment.
Es respectarà i es faran respectar les normes d’organització i funcionament i
s’afavorirà la convivència, contribuint a mantenir un ambient adient per al
desenvolupament de les seves activitats, fent servir els canals apropiats i
establerts per la Gerència del Club, per tal de resoldre els conflictes que
puguin sorgir, evitant tota mena de violència física, psicològica o social.
En aquest sentit, totes les persones que desenvolupen activitat pel Club
tenen l’obligació de seguir els protocols establerts (Reglament de règim
intern, Protocol en cas d’accident, normativa interna, protocol per a la
prevenció de l’assetjament i abús sexual) per actuar davant qualsevol tipus
de conflicte de convivència, i que tindran com a objectiu la seva detecció, la
seva interrupció i la seva solució.
COMUNICACIÓ
Es tindrà cura del llenguatge, sigui verbal, escrit o corporal, evitant crits,
insults o bé fer ús de sobrenoms a les persones sense el seu consentiment i
grat... No es farà servir un llenguatge vulgar i, especialment, no es faran
comentaris o gestos amb connotacions sexuals.
Cal

que

tots

els

agents

vinculats

a

l’entitat

siguin

curosos

amb

manifestacions en actes públics i en mitjans de difusió general, encara que
siguin de caràcter personal, si són de públic accés, com blogs, xarxes
socials, pàgines web, premsa escrita o digital… de manera que no es vulneri
la identitat i/o la imatge del Club i de qualsevol dels seus membres.
Les comunicacions amb els esportistes i les famílies referides a qüestions
esportives o organitzatives del Club es faran únicament a través dels
camins formals establerts a l’efecte (plataforma digital, correu electrònic
professional…) deixant-ne constància per escrit.

www.clubsallebonanova.com

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

PÀGINA 24

No es publicaran imatges ni altres dades de caràcter personal dels
esportistes o les famílies en comptes particulars de xarxes socials o pàgines
web no institucionals.
Les

adreces

de

correus

electrònics

professionals

es

faran

servir

exclusivament per al desenvolupament de l’activitat laboral, quedant exclòs
el seu ús per a qualsevol altra finalitat.
No es podran fer comentaris negatius o ofensius de matèries relacionades
amb les religions en general i amb la religió cristiana en particular.
Així mateix, s’abstindran d’emetre judicis de caràcter políticosindical davant
els esportistes o familiars, o de fer propaganda en favor d’alguna opció
política, ni organitzacions sindicals, tot això en l’àmbit escolar i del Club.
INCOMPATIBILITATS I PROHIBICIONS
Es prohibeixen les relacions sentimentals i/o sexuals entre les persones
majors d’edat afectades per aquest Codi i esportistes menors d’edat, amb
independència de la condició sexual.
Així mateix, els treballadors del Club no podran mantenir relacions
inadequades o afectivo-sexuals amb els pares o mares o tutors legals dels
esportistes a ells encomanats, quan la seva projecció exterior afecti
negativament els valors i la imatge del Club.
El personal Directiu, Executiu i Staff, haurà d’abstenir-se d’avaluar, qualificar
i prendre decisions dels esportistes en els casos en què hi hagi una relació
parental, conjugal o afectiva d’anàloga naturalesa.
Es prohibeix la participació personal, tinença, distribució i/o exhibició de
material pornogràfic o que s’hi pogués considerar, així com facilitar, de
qualsevol manera, el seu accés als menors.
Els entrenadors no prestaran entrenaments o serveis particulars remunerats
a esportistes, excepte aquells prèviament informats i autoritzats per part de
la Gerència del club.
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Està prohibit fumar a les instal·lacions del Col·legi, d’acord amb la Llei
28/2005 i normativa desenvolupada. Igualment, no es podrà fumar en
aquelles altres instal·lacions, recintes o espais compartits amb esportistes
i/o en la seva presència (activitats del Club fora de les instal·lacions com
viatges, visites, excursions...).
Es prohibeix la tinença, tràfic, consum o promoció de qualsevol mena de
droga, beguda alcohòlica o qualsevol altra substància que malmeti la salut,
tant dintre del recinte esportiu com fora, en l’àmbit d’activitats escolars i del
Club (viatges, excursions…).
Poden quedar excloses de les prohibicions relatives a les begudes
alcohòliques les cantines, societats o bars que es trobin dins el recinte
escolar fora de les hores i temps lectius, així com situacions excepcionals
de celebracions. Aquestes situacions hauran de comptar en qualsevol cas,
amb el permís exprés de la Gerència i Junta Directiva del Club.
Es prohibeix la realització d’activitats i celebracions en les quals no es pugui
garantir la seguretat dels participants o afectin negativament la imatge del
Club.
En el desenvolupament de la seva activitat, no es podran acceptar regals si
la seva recepció pot influir en la presa de decisions professionals.
IMATGE
Tot el personal vestirà de manera adequada a la seva funció i caldrà portarlo mantenint-lo en les degudes condicions. S’evitarà vestir-se amb roba que
expliciti missatges de caràcter polític, ofensiu…
El personal tindrà cura de la seva higiene i el seu aspecte personal en
general, sent conscient que és exemple per a tots els esportistes del Club.
Lluir

l’equipació

del

Club

fora

de

les

seves

instal·lacions

és

una

responsabilitat que hem de tenir en compte en tots els nostres actes, per
això hem de donar exemple i no malmetre la imatge del Club i de l’Escola,
davant la resta de persones.
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ALTRES
Obligacions personals:
Tots els membres i agents del Club han de complir la llei i observar
principis ètics. Han de demostrar responsabilitat social i amb el medi
ambient, professionalitat, sempre d’acord amb el Caràcter propi de La
Salle i fent ús de les pràctiques correctes en l’exercici de la seva tasca.
No discriminació:
Tots els membres del Club tenen dret a un tracte just, cortès i
respectuós per part dels seus directius, esportistes, famílies i companys.
El Club no tolerarà l’assetjament per cap motiu ni la discriminació ja sigui
per raça, religió, creença, nacionalitat, sexe, discapacitat o edat.
Conflicte d’interessos:
Els serveis que es donin i/o contractin s’han de dur a terme tenint en
compte les finalitats del Club. Cap persona, ni entitat, ni empresa que
tingui relació amb el personal del Club, podrà beneficiar-se per mitjà
d'altra persona o a conseqüència del càrrec que ostenti la persona en
l’àmbit del Club.
S’haurà d’evitar tota situació que pugui representar conflicte entre les
responsabilitats del personal en el Club i els seus interessos personals.
Suborns, comissions, compliments o regals:
Cap membre del Club efectuarà cap pagament, ni afavorirà acords ni
avantatges econòmics impropis a cap funcionari públic o d’alguna entitat
depenent

de

l’Administració

amb

la

finalitat

d’aconseguir

tractes

comercials o d’altres serveis, segons s’estableix a la Convenció de
l’OCDE per a combatre la corrupció dels funcionaris públics. (Termes que
es recullen a la Llei orgànica 1/2015).
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Cap membre del Club efectuarà cap pagament, ni afavorirà acords ni
avantatges econòmics impropis a qualsevol persona física o jurídica amb
la finalitat d’aconseguir tractes comercials o d’altres serveis.
Ús indegut d’informació privilegiada:
Tot aquell que disposi d’informació privilegiada sobre el Club, decisions
preses en la Junta Directiva, esportistes o altres, no les podrà revelar a
tercers.
Tant la informació com les dades de caràcter públic no es consideren
informació privilegiada. Les persones s’hauran d’abstenir de revelar
informació privilegiada a tercers, inclosos els seus amics i familiars.
Les restriccions en relació amb la informació privilegiada continuaran
vigents fins que els plans, els esdeveniments implicats siguin públics.
L’ús indegut d’informació privilegiada pot comportar sancions civils i
penals.
Privacitat i protecció de dades:
El Club recull i processa dades de caràcter personal per a necessitats
específiques de la seva activitat, sempre informant les persones
afectades de la finalitat de l’esmentada recollida i del seu processament,
permetent i facilitant l’exercici dels seus drets.
Acompliment de les lleis:
L’acompliment de les lleis resulta un requisit incondicional pel Club i
pels seus membres, que hauran d’estar familiaritzats amb la normativa
general susceptible d’aplicació (Codi penal, Codi civil, Llei de protecció
de dades de caràcter personal, Llei de responsabilitat mediambiental…) i
amb les lleis relacionades amb la seva activitat, especialment la Llei de
protecció jurídica del menor, ja que per l’especial activitat o funció que
es porta a terme en el Club en relació amb els menors en el moment en
què algun dels seus membres «detectin una situació de maltractament,
risc, o desatenció, han de comunicar-ho a l’autoritat o als seus agents
més propers, sense perjudici de donar-li l’auxili immediat que necessiti».
www.clubsallebonanova.com

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

PÀGINA 28

El Club haurà de proporcionar les instruccions i l’assessorament
necessaris per al seu coneixement i acompliment. En tots els casos, el
Club actuarà de manera responsable i acatarà les decisions finals que
puguin venir d’administracions públiques, dels Jutjats i Tribunals.
Integritat en la informació financera:
Qualsevol persona podrà dirigir-se a la Gerència del Club, per reportar
fets que puguin suposar incompliment o vulneració de les conductes
recollides en aquest Codi Ètic i de Conducta.
Si alguna persona considera que està sent objecte d’alguna actuació
contrària al present Codi Ètic i de Conducta, o a la normativa legal
vigent, ho haurà de posar en coneixement dels òrgans de govern
competents o bé de la Gerència del Club per a la seva immediata
consideració i seguiment.
Igualment,

si

fos

coneixedor

d’actuacions

de

terceres

persones

contràries al present Codi, o a la normativa vigent, ho haurà de
comunicar a la Gerència del Club a través del correu electrònic
convivencia@clubsallebonanova.com amb l’objectiu que s’estudiï i, si és
procedent, s’enceti una investigació i es prenguin les mesures adients.
El Club garantirà, d’acord amb la legislació vigent, la confidencialitat de
les comunicacions d’actuació presumptament il·lícita que rebi.
Es fa saber a les persones de la responsabilitat en què podrien incórrer
pel fet de formular denúncies sense fonament, incertes o falses.
L’incompliment dels termes d’aquest Codi Ètic i de Conducta per part
del

personal

podrà

motivar

l’adopció

de

disciplinàries, inclòs l’acomiadament.
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10. DISCIPLINA SOCIAL

RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA
Independentment de la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer, el
règim disciplinari confereix als òrgans competents la possibilitat de conèixer,
enjudiciar i si s’escau sancionar les persones sotmeses a la disciplina esportiva o
associativa de l’entitat, és a dir, tant als socis com també als esportistes, al
personal tècnic, als treballadors i als directius. Tots ells estan lligats a la
responsabilitat disciplinària que es preveu en aquest capítol.
POTESTAT DISCIPLINÀRIA
L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
Als jutges o àrbitres, pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit
disciplinari i competitiu, durant el desenvolupament d’un joc, partit o
competició de caràcter intern associatiu. Les seves decisions són
inapel·lables.
A la Junta directiva de l’entitat, o a la Comissió en qui delegui, si s’escau,
pel que fa a la jurisdicció esportiva en l’àmbit disciplinari i competitiu,
com també, respecte de les normes de convivència associativa.
A la Junta electoral del Club, en relació amb els procediments
electorals.
Exercici de la potestat jurisdiccional:
L’exercici de la potestat jurisdiccional pel que fa a la instrucció i
resolució dels expedients disciplinaris, correspon a la Junta directiva de
l’entitat, de conformitat amb els principis legals establerts en el Decret
legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei
de l’esport.
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INFRACCIONS, FALTES I SANCIONS
TIPUS D’INFRACCIONS
Infraccions de les regles del joc:
Són infraccions de les regles del joc les accions o les emissions que
durant el transcurs d’un partit, d’una prova o d’una competició de
caràcter

intern

associatiu

vulnerin

les

normes

reglamentàries

reguladores de la pràctica de l’esport.
Infraccions de la conducta esportiva:
Són infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions
contràries al que disposen les normes generals de disciplina i
convivència esportiva, siguin o no comeses durant el transcurs d’un
partit, d’una prova o d’una competició de caràcter intern associatiu.
Infraccions de la conducta associativa
Són infraccions de les normes de convivència associativa les accions
o omissions que comportin l’incompliment de les prescripcions
estatutàries o reglamentàries de l’entitat.
GRADUACIÓ DE LES FALTES
Tot incompliment de les normes establertes en aquest Reglament es considerarà
una falta, que es graduarà com a lleu, greu o molt greu, segons les disposicions
d’aquest capítol.
Faltes lleus
La manca de puntualitat.
La inassistència injustificada
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Les injúries, ofenses, amenaces, vexacions o humiliacions a qualsevol
membre de la comunitat educativa o que atemptin contra llur intimitat,
inclosos quan es facin per mitjà de xarxes digitals, quan no tinguin la
consideració de greus.
La

captura,

emmagatzematge,

tractament

o

difusió,

per

mitjans

analògics o digitals, de dades de caràcter personal, inclosa la imatge i
veu, de membres de la comunitat educativa quan no tinguin la
consideració de greus.
Utilitzar deliberadament les instal·lacions i recintes socials de tal manera
que impliqui una notòria falta d’higiene i perjudici pels altres usuaris i la
manca d’adopció de les degudes normes d’higiene i seguretat.
La reiterada negativa de l’esportista o tècnic a vestir-se adequadament
per a l’activitat que hagi de realitzar. S’entén com a reiterada quan ha
estat apercebut en més de 2 ocasions en un mes.
La conducta molesta envers els altres socis o usuaris i no observar
envers els companys, els principis de lleialtat i correcció, normes
obligades de la més perfecta convivència.
L’ús reiterat de vocabulari groller i malsonant a les dependències del
Club o de l’escola, o en desplaçaments amb altres membres del Club.
La

manca

de

respecte

i

consideració

envers

els

altres

socis,

entrenadors/es, empleats del Club i membres de la Junta directiva

i

públic assistent.
L’incompliment o desobediència a les normes estatutàries o de les
contingudes

en

aquest

Reglament

sempre

que

les

esmentades

transgressions no revesteixin transcendència o no comportin perjudicis
al Club, als seus empleats, socis o usuaris.
La inadequada utilització dels serveis i instal·lacions, sempre que tingui
la suficient importància per considerar-la falta i no comporti danys.
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La negativa a ser identificat i a acreditar la seva condició de soci o sòcia
quan ho sol·liciti qualsevol empleat o òrgan del Club.
Obstruir i entorpir l’actuació de qui presideix les reunions, o comportarse de manera intemperada i desconsiderada en les intervencions dins
les esmentades reunions.
Les faltes d’assistència no justificada a les reunions a les quals hagi
d’assistir per raó del càrrec que ocupi, o no realitzar, sense motivació
suficient, aquelles actuacions que li corresponguin o li haguessin estat
encomanades per raó d’aquell càrrec.
L’omissió de notificar al club el canvi de domicili. Qualsevol canvi en les
dades de caràcter personal (domicili, adreça electrònica, IBAN o compte
bancari, baixa mèdica, incapacitat, etc) que dificulti o impossibiliti la
relació normal entre el soci/esportista/treballador/membre de la Junta i
el Club.
Tenir activitats o col·laborar en la constitució d’entitats, o inscriure-s’hi,
quan duguin a terme activitats que interfereixin d’alguna manera les del
Club.
Els actes enumerats a l’article següent quan no tinguin la suficient
transcendència com per a ser classificats com a greus.
Faltes greus
La falta lleu comesa després d’haver estat sancionat per dues faltes
lleus en un període d’un any.
L’incompliment de la sanció imposada per haver comès una falta lleu.
Els actes greus d’indisciplina, les injúries, ofenses, agressions físiques,
amenaces, canvis o suplantació de la identitat digital, vexacions o
humiliacions a qualsevol membre de la comunitat educativa (es pot
canviar per socis, jugadors, comunitat esportiva...) , el deteriorament
intencionat de llurs pertinences i els actes que atemptin greument
contra la intimitat i la integritat personal, inclosos quan es facin per mitjà
de xarxes digitals i/o aparells tecnològics.
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L’alteració injustificada i greu del desenvolupament normal de les
activitats

del

centre

esportives

especialment

les

d’avaluació

els

entrenaments i les competicions, la falsificació o la sostracció de
documents i materials acadèmics esportius i la suplantació de la
personalitat en actes de la vida escolar esportiva, inclosa la suplantació
de la identitat en xarxes informàtiques.
Els actes o la possessió de mitjans o substàncies que puguin ser
perjudicials per a la salut, i la incitació a aquests actes i especialment la
incitació al consum.
La comissió reiterada d’actes contraris a les normes de convivència del
club.
Les actuacions i les incitacions a actuacions perjudicials per a la salut i la
integritat personal dels membres dels integrants del club.
La

captura,

emmagatzematge,

tractament

o

difusió,

per

mitjans

analògics o digitals de dades de caràcter personal, inclosa la imatge, el
vídeo, l’animació, el text o la veu, de qualsevol membre de la comunitat
educativa del club sense el seu consentiment exprés, quan se’n derivin
conseqüències greus per aquests.
Els actes o les conductes que impliquin discriminació per raó de gènere,
sexe, raça, naixença o qualsevol altra condició personal o social dels
afectats s’han de considerar especialment greus.
L'incompliment o desobediència de les normes contingudes en aquest
Reglament, quan les esmentades normes revesteixin transcendència o
causin un perjudici greu al Club, als seus empleats, socis o usuaris.
L'incompliment dels acords vàlidament adoptats pels òrgans del Club, o
no prestat la col·laboració o informació sol·licitada pel Club, sense causa
justificada.
Entorpir deliberadament amb actes o comissions l'activitat del Club.
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L'abandonament, la desídia o el desinterès habitual en el compliment de
les obligacions inherents al càrrec per al qual el soci hagués estat elegit
pels seus companys.
No respectar els horaris i condicions fitxats per la Direcció del club per a
la utilització de les instal·lacions i els locals socials.
La participació del/la soci/a en actes de vandalisme, dintre del recinte
de les instal·lacions que utilitzi el Club amb el resultat de danys a
aquestes instal·lacions.
La falsificació en la documentació o informació aportada al Club o
l'ocultació d'informació que hagi de ser comunicada al Club d'acord amb
els Estatuts de l'entitat.
El deslluïment de béns propietat dels socis o dels usuaris.
L'estada no autoritzada a les instal·lacions que faci ús el Club fora de
l'horari establert per als socis.
La sostracció de qualsevol mena de béns, de considerable import,
sempre que l'acte no s'hagués efectuat amb violència.
Els mateixos fets esmentats a l'article següent, si no tinguessin la
suficient transcendència per ser descrits com a molt greus.
Faltes molt greus:
La falta greu comesa després d'haver estat sancionat en un període de
tres anys per dues faltes greus.
Les agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de
paraula a qualsevol soci, responsable, treballador del Club o membre de
la Junta Directiva o públic assistent.
L'incompliment de la sanció imposada per la comissió d'una falta greu.
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L'incompliment o la desobediència de les normes estatutàries o
reglamentàries dictades o d'unes altres que en un futur les puguin
substituir,

sempre

que

les

transgressions

esmentades

comportin

perjudicis per a tercers, per al mateix club, per als seus empleats o per
als

seus

representants.

Si

el

perjudici

causat

s'hagués

produït

voluntàriament, s'aplicaria la sanció corresponent en el seu grau màxim.
La sostracció de qualsevol mena de béns de valor considerable, si l'acte
hagués estat efectuat amb violència a les coses o a les persones. En el
cas d'haver-hi violència, la sanció s'haurà d'aplicar en el seu grau màxim.
La comissió de perjudicis a béns del Club o dels socis d'un import
important o rellevant. Si el perjudici s'hagués produït voluntàriament,
s'aplicarà la sanció corresponent en el seu grau màxim.
El consum o tinença, o la presència en les instal·lacions que utilitza el
club en estat d'embriaguesa o sota els efectes de substàncies tòxiques,
estupefaents o psicotròpiques.
La comissió de qualsevol acte susceptible de causar danys físics a les
persones.
La comissió d'actes per aquells socis que tinguin càrrecs dirigents que,
amb

independència

de

la

seva

qualificació

en

altres

instàncies,

comportin abús de poder o lucre il·lícit.
La comissió d'accions que ataquin de manera transcendent la dignitat, la
moralitat o l'ètica social.
L'exposició notòria i pública, sigui verbal o escrita, de falsedats sobre
temes relatius al club que originin desprestigi o demèrit d'aquest, dels
socis o dels acompanyants.
Que s'hagi dictat contra un soci sentència condemnatòria ferma en causa
de delicte o falta, dimanant de fet contra les persones o els béns pels
jutjats o tribunals ordinaris.
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La manca de pagament de qualsevol de les quotes establertes pel Club
per un temps no inferior a tres mesos, sempre que s'hagi produït de
manera

fefaent

el

requeriment

de

pagament

d'acord

amb

el

procediment establert pel club.
La comissió de qualsevol acte tipificat com a delicte, segons el que
disposa el codi penal i les normatives amb què es complementi.
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11. MODEL RESTAURADOR DE
CONVICÈNCIA (MRC)

Com a Club vinculat al Col·legi La Salle Bonanova, creiem que l'esperit principal
de les sancions ha de ser el de poder restaurar la convivència. És per això que,
sempre que el tipus d'infracció així ho permeti, i a criteri de la Comissió de
Convivència i Conducta esportiva, el Club optarà per seguir el Model Restaurador
de Convivència (MRC). Per tal de tenir i seguir una guia de pràctiques
restauratives conjuntes davant de possibles situacions i escenaris que requereixin
de la seva posada en pràctica.
Les pràctiques restauratives són dinàmiques creades per oferir la possibilitat de
reconèixer, identificar i restaurar conflictes interpersonals. Aquest enfocament
restauratiu consta dels següents principis:
Promoure un espai d'escolta atenta, activa, empàtica i de respecte.
Expressar i compartir emocions.
Identificar les necessitats personals i col·lectius.
Donar veu a tothom.
Promoure la responsabilitat individual i col·lectiva per donar resposta a les
necessitats.
Les conductes disruptives, s'entenen com un senyal que ens indica que hi ha
necessitats no cobertes.
Fomentar la responsabilitat i la reparació per sobre del càstig.
Promoure el compromís del canvi de comportament.
Fomentar el sentiment de pertinença i de vincle.
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L'estructura bàsica de les pràctiques restauratives són:
Inici:
Entrevistes individuals amb les parts implicades (30'-40'):
Receptor: Qui ha patit l'acció.
Autor: Qui ha realitzat l'acció.
Cercle restauratiu:
Dinàmica grupal per la resolució del conflicte amb totes les parts
implicades.
Es respecta tothom.
Espai per transmetre com se sent i el que necessita cada una de les parts.
Es pacten uns acords i compromisos de forma col·lectiva.
Les fases de la dinàmica del cercle són:
Benvinguda: Presentació del motiu del cercle, normes i la disposició per
l'escolta activa.
Escolta: Torn de paraula a tots/es.
Connectar: Conèixer com ha afectat a cadascú la situació.
Detectar les necessitats: Definir cadascú que necessita per sentir-se
millor.
Comiat/Seguiment: Acord i compromís de canvi. Valoració del canvi.
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Seguiment:
Revisió dels acords i compromisos pactats en el cercle.
Es preguntarà com estan les parts implicades de forma individual.
Valoració i reforç positiu davant del canvi.
Recuperació d'un segon cercle en el cas que no hi hagi els canvis esperats.
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12. SANCIONS

1.TIPUS DE SANCIONS:
Per raó de les infraccions tipificades a la Llei de l'esport, es poden imposar les
sancions següents:
L'avís.
L'amonestació privada o pública.
La suspensió o la inhabilitació temporal.
La privació definitiva o temporal dels drets d'associat o associada sense
perjudici de l'obligatorietat de pagar la quota.
La privació de la llicència federativa.
La inhabilitació a perpetuïtat.
La multa.
La prohibició d'accedir al recinte esportiu.
SANCIONS PER INFRACCIONS LLEUS
L'avís.
L'amonestació privada.
La privació dels drets d'associat o associada per un període màxim d'un
mes.
La prohibició d'accedir al recinte esportiu per un període màxim d'un mes.
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SANCIONS PER INFRACCIONS GREUS
L'amonestació pública, limitada a l'àmbit social del club.
La multa com a sanció complementària i simultània amb qualsevol altra
sanció, en el supòsit dels infractors que percebin retribució econòmica per
llur tasca, d'acord amb el que disposa el Decret legislatiu 1/2000, de 31 de
juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei de l'esport.
La pèrdua del càrrec que ocupi dins els òrgans del club o d'aquells que
tingui per la seva condició de soci o sòcia.
La privació dels drets d'associat o associada per un període d'un mes fins a
un màxim de sis mesos.
La prohibició d'accedir al recinte esportiu per un període d'un mes fins a un
màxim de sis mesos.
SANCIONS PER INFRACCIONS MOLT GREUS
La inhabilitació a perpetuïtat.
La pèrdua definitiva de la condició de soci o sòcia.
La suspensió de la condició de soci o sòcia per un període de sis mesos a
dos anys.
La prohibició d'accedir al recinte esportiu per un període de sis mesos a dos
anys.
2.PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS I DE LES SANCIONS:
PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS:
Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus, a l'any i les molt greus, al
cap de tres anys d'haver estat comeses.
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TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS:
El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en
què s'han comès, s'interromp en el moment en què s'acorda iniciar el
procediment i torna a comptar si l'expedient roman paralitzat per causa no
imputable a l'infractor o infractora durant més de dos mesos o si l'expedient
acaba sense que l'infractor o infractora hagi estat sancionat/da.
PRESCRIPCIÓ DE LES SANCIONS:
Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu; a
l'any, si ho han estat per infracció greu i, tres anys, si ho han estat per
infracció molt greu.
TERMINIS DE PRESCRIPCIÓ DE LES SANCIONS:
El termini de prescripció de la sanció comença a comptar des de l'endemà
del dia en què adquireix fermesa la resolució per la qual s'ha imposat o el
dia en què se n'ha violat el compliment, si la sanció havia començat a
complir-se.
3.DISPOSICIONS GENERAL SOBRE LES SANCIONS:
Les sancions anteriors són independents de les que puguin imposar-se en
altres jurisdiccions que entenguin de la mateixa falta comesa pel soci o sòcia.
Si un sol acte fos constitutiu de dues faltes diferents, s'haurà d'imposar la
sanció que correspongui a la sanció amb major gravetat.
En cas de cometre dos o més actes constitutius de falta, s'hauran de sumar les
sancions que corresponen a cadascuna.
En el cas de cometre una falta a conseqüència d'altre més greu, només s'haurà
d'imposar la sanció corresponent a aquesta última, però en el grau màxim.

www.clubsallebonanova.com

CODI ÈTIC I DE CONDUCTA

PÀGINA 43

La gravetat de la falta determinarà la sanció a imposar, la qual es graduarà
atenent la qualificació de la infracció i les circumstàncies atenuants o
agreujants que puguin modificar la responsabilitat de l'inculpat, les quals en
seran estimades discrecionalment per la Junta directiva.
Quan la falta comesa tingui repercussió econòmica, es podrà aplicar com a
sanció complementària la multa determinada i se'n calcularà l'import sobre la
quantitat indegudament percebuda, respectant el límit establert a la legislació
esportiva per a aquest tipus de falta.
La concurrència de circumstàncies agreujants podrà elevar la sanció al grau
immediatament superior i les atenuants implicaran la sanció en el grau
immediatament inferior.
En el cas de reiteració o reincidència de tres o més faltes molt greus, s'aplicarà
la sanció d'expulsió definitiva. No es computaran les faltes sancionades de les
quals a l'expedient personal del soci hagi caducat la data.
La sanció s'ha de considerar executiva encara que el soci o sòcia sancionats en
presentin

recurs

davant

qualsevol

institució

diferent

de

l'entitat,

sigui

federativa, administrativa o judicial, llevat que després d'haver interposat el
recurs, l'òrgan encarregat de resoldre'l acordi, a instància de part, la suspensió
de l'execució de la sanció imposada, si hi concorren qualsevol dels requisits
següents:
Causa de nul·litat de ple dret de la sanció imposada.
Si la no suspensió pot comportar danys o perjudicis de reparació impossible
o difícil.
Si hi ha aparença de bon dret en favor de la persona que presenta el recurs.
Si la no suspensió pot provocar la impossibilitat d'aplicar la resolució del
recurs.
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13. PROCEDIMENT DISCIPLINARI

REGULACIÓ DEL PROCEDIMENT DISCIPLINARI:
o

El procediment disciplinari s’ajusta a la norma legal establerta de manera

que regula i respecta el tràmit d’audiència dels interessats, el dret del
presumpte infractor de conèixer, abans que caduqui el tràmit d’audiència,
l’acusació que s’ha formulat en contra, i el dret dels interessats en
l’expedient a formular les al·legacions que creguin pertinents, a recusar
l’instructor de l’expedient per causa legítima, i a proposar les proves que
tendeixin a la demostració de les al·legacions i que guardin relació amb el
que és objecte d’enjudiciament.
o

El procediment disciplinari s’ha d’iniciar d’ofici tan aviat com la Junta

directiva tingui coneixement de la comissió de la falta que sigui motiu de
sanció, o a conseqüència d’una denúncia o notificació identificada i raonada
de

part

contra

persones

concretes

a

la

bústia

convivencia@clubsallebonanova.com. Es pot acordar, amb caire previ, per
decidir l’obertura d’expedient o l’arxiu, la instrucció d’una informació
reservada.
ELS ACTORS DEL PROCEDIMENT DISCIPLINARI:
Els actors del procediment disciplinari són: la Comissió de Convivència i
Conducta esportiva (“la Comissió”) i la Junta directiva del Club.
La Comissió consta de 3 membres permanents designats expressament per
la pròpia Junta en cada cas. La Comissió té com a funció principal, la
instrucció del procediment i la proposta de resolució. També és la
responsable de la impulsió i el seguiment del Model Restaurador de
Convivència, quan escaigui.
La Junta directiva resol sobre els acords disciplinaris, a proposta de la
Comissió. És l’última instància del Club en el procediment disciplinari.
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INICI DEL PROCEDIMENT:
L’Acord d’inici del procediment ha de contenir la identificació dels membres
de la Comissió encarregada de la tramitació de l’expedient, a més d’una
succinta relació dels fets que motiven l’inici de l’expedient, la possible
qualificació, la identificació de la persona o les persones presumptament
responsables i les sancions que hi podrien correspondre, sens perjudici del
que resulti de la instrucció de l’expedient.
Als membres de la Comissió els són aplicables les causes d’abstenció i
recusació previstes en la legislació adient. Els interessats poden exercir el
dret de recusació en el termini de tres dies hàbils comptats des de
l’endemà de la notificació de l’Acord d’inici del procediment i a la Junta
directiva, la qual haurà de resoldre sobre la recusació en el termini dels tres
dies hàbils següents.

PROPOSICIÓ I PRÀCTICA DE LES PROVES:
En l’Acord d’inici del procediment, s’ha de concedir als interessats el termini
de sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, perquè puguin
proposar per escrit la pràctica de totes les diligències de prova que puguin
conduir a l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat.
Un cop transcorregut el termini dels sis dies, la Comissió, mitjançant la
resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no
pels interessats, siguin rellevants per al procediment i la resolució. Per
aquest motiu, en la mateixa resolució, la Comissió obre a prova l’expedient
per un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica als
interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i
la forma de practicar cada prova.
Contra la resolució de la Comissió, que denegui la pràctica d’una prova
proposada pels interessats, aquests poden reclamar a la Junta directiva en
el termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la
resolució. La Junta directiva, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre
l’admissió o el rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol
el que procedeixi per a la pràctica corresponent.
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PLEC DE CÀRRECS I SOBRESEÏMENT:
Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, la
Comissió, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia
en que acaba el termini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i
l’arxivament de l’expedient, si considera que no hi ha motius per a formular
cap plec de càrrecs o, en cas contrari, formula un plec de càrrecs, en el
qual s’han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les
corresponents infraccions que puguin constituir motiu de sanció, juntament
amb la proposta de resolució.
La proposta de sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o, si escau, el
plec de càrrecs i la proposta de resolució s’han de notificar als interessats
perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptats des de la notificació,
puguin examinar l’expedient i puguin presentar per escrit les al·legacions
que considerin convenients en defensa de llurs drets o interessos.
RESOLUCIÓ DE L'EXPEDIENT:
Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les
al·legacions, la Comissió eleva l’expedient a la Junta directiva del Club i
manté o reforma la proposta de resolució a la vista de les al·legacions
formulades pels interessats, per a la deliberació i la decisió de l’expedient.
La resolució de la Junta directiva, que en cap cas pot imposar una sanció
superior a la proposada per la Comissió en el seu informe, posa fi a
l’expedient i s’ha de dictar en el termini màxim de deu dies hàbils, a
comptar de l’endemà del dia en que l’expedient és elevat a l’esmentada
Junta.
RECURSOS:
Estan legitimats per impugnar els acords de la Junta directiva els socis,
afiliats, esportistes, tècnics i directius que hi tinguin un interès personal
directe o que els hagin de complir.
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Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la
Junta directiva, quan es tracti de sancions qualificades com a greus o molt
greus per infraccions contra la conducta esportiva, es pot interposar recurs
davant el Comitè d’apel·lació pertinent, en el termini màxim dels deu dies
hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
Contra les resolucions definitives adoptades per la Junta directiva quan es
tracti de sanció imposada per infracció de les normes de conducta
associativa i també contra qualsevol altra decisió de tipus societari no
esportiu, es pot formular reclamació davant l’autoritat judicial competent de
la jurisdicció ordinària, en el termini dels quaranta dies següents a la
notificació de l’acte impugnat.
Contra les decisions acordades amb caràcter definitiu per la Junta directiva
del Club per faltes lleus no es podrà interposar cap altre recurs.
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