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CLUB ESPORTIU BANYOLES 

CODI ÈTIC 

TEMPORADA 2017-2018 
 

El CE Banyoles és un club de futbol fundat l’any 1913. Des de llavors s’ha treballat per edificar 

una entitat esportiva, fonamentada per uns valors i principis, indispensables per a la bona 

convivència dels esportistes i de tota l’entitat en general. 

Gràcies a aquest compromís s’ha aconseguit, no únicament el gaudi i el benestar de la nostra 

societat, sinó també ensenyar i acollir als més joves, amb la finalitat d’oferir-los una bona 

formació. 

El present codi parteix de la consideració que el comportament ètic és essencial en la gestió 

esportiva. Aquest comportament permet orientar la rivalitat des d’unes pautes socialment 

acceptables  i dins d’un marc esportiu. 

El codi ètic neix amb la voluntat de l’entitat de complir, tant amb la normativa, com amb la ciutat 

i la societat en general, per la qual cosa, a continuació es reflecteixen  el conjunt de principis i 

valors que ha anat acollint l’entitat esportiva, els quals han de ser respectats per tots els 

membres i col·laboradors del CE Banyoles en totes les seves actuacions relacionades amb 

l’entitat. 

 

INTEGRITAT 

La integritat ve recollida en qualsevol operació que realitza l’entitat, caracteritzada per la  

honestedat, el respecte i la transparència. 

No es tolerarà cap forma de corrupció, extorsió, malversació, suborn o qualsevol altra pràctica 

que posi en perill la integritat de l’entitat. 

Els dirigents de l’entitat vetllaran pels interessos del conjunt, sense que en cap moment es vegin 

atrets pels beneficis individuals, perjudicant al club. 
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IGUALTAT 

La igualtat és un principi que lluita contra la discriminació per raons de naixement, raça, sexe, 

religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

El CE Banyoles defensa en tot moment el respecte a tal principi, fent constar la igualtat en tota 

pràctica que es dugui a terme, tant esportiva com d’una altra índole. 

 

DIGNITAT 

La dignitat humana és un valor i un dret inviolable i intangible de la persona, un dret fonamental 

que comprèn el valor inherent al ser humà, posseïdor de llibertat respecte les seves decisions. 

Es base en el respecte i l’estima que una persona té de si mateixa, mereixedora d’aquest 

respecte per la resta de persones. 

El CE Banyoles mantindrà intacta la dignitat de la persona, rebutjant i combatent qualsevol 

amenaça que pugui vulnerar tal valor fonamental. 

 

LEGALITAT 

L’entitat actuarà en tot moment sota la legalitat vigent en el nostre estat. Si una situació 

presentés dubtes referents al compliment o no de la legalitat, es demanarà la opinió d’un 

assessor professional i expert. 

 

PLURALISME 

Donada la diversitat d’idees dels socis, pares, directius, jugadors, empleats del club.. L’entitat 

esportiva preservarà i respectarà el pluralisme, evitant que les polítiques i actuacions de l’entitat 

esportiva tinguin caràcter excloent. 

 

SOLIDARITAT I HUMILTAT 

L’entitat  esportiva, en totes les seves actuacions, seguirà el fil que marquen aquests dos valors. 

La solidaritat estarà fonamentada en els interessos comuns que siguin un benefici tant per 

l’entitat esportiva com per tots aquells que tenen relació amb la mateixa. 

La humilitat serà necessària per evitar el sentiment de superioritat i de supèrbia, i haurà de 

manifestar-se principalment en el terreny de joc. 
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PRINCIPI D’OPORTUNITAT 

L’entitat assegurarà la igualtat d’oportunitats per a qualsevol tipus de servei que es requereixi. 

En conseqüència, en la contractació laboral o mercantil, es seguiran estrictes criteris de capacitat 

i vàlua. 

 

RESPECTE ALS DRETS 

L’entitat reconeixerà i respectarà qualsevol dret que pertanyi a l’esportista, al cos tècnic i a tots 

aquells que guardin relació amb l’entitat, respectant d’igual manera els drets laborals, ja estiguin 

regulats en legislació específica per a professionals com en l’estatut dels treballadors o per la 

reglamentació de la Real Federació Espanyola de Futbol i de la Fédération Internationale de 

Football Association (FIFA). 

 

SEGURETAT I SALUT 

Es disposarà de l’atenció necessària a la seguretat i salut de tot aquell que formi part de l’entitat 

esportiva, creant un entorn de treball esportiu, segur i saludable, evitant tota pràctica de 

dopatge o altres pràctiques que amenacin el joc net i el respecte als valors i principis esportius. 

 

REBUIG A LA VIOLÈNCIA 

El nostre compromís ètic no és exclusiu de la nostra entitat, sinó també extern, de cara a tots els 

socis i seguidors del nostre club. Rebutgem tots aquells comportaments violents  que tinguin 

lloc a les instal·lacions esportives o bé a qualsevol activitat de caràcter pública o privada, on 

s’identifiquin com a tals. 

 

RESPECTE 

Hem d’acceptar com són els altres, com actuen i com pensen, també ho hem de fer amb l’entorn 

que ens envolta. És reconèixer els drets dels altres, la consideració,... Saber acceptar la opinió 

dels demés, el tracte ha de ser d’igual a igual. El respecte comença per un mateix, pels seus 

companys, per les persones que ens dirigeixen, per les lleis, per les normes socials, pels costums, 

pel material que fem servir, per les instal·lacions, per la natura, ... 
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AMISTAT 

Amistat és la relació afectiva entre vàries persones que comparteixen part de la seva vida, encara 

que siguin diferents, ens acceptem com som. Estem junts, compartim objectius, ens animem, 

ens acompanyem els uns als altres,... Fomentem l’afectivitat. Ens preocupem pel benestar del 

company, li donem suport en els moments complicats, celebrem els seus èxits. Tots guanyem, 

tots perdem. 

 

COOPERACIÓ 

Cooperació és l’ajuda mútua entre companys per aconseguir una fita, s’uneixen les capacitats i 

les forces de tots, ens necessitem els uns als altres per ser més forts, utilitzem també mètodes 

comuns, no actuem o treballem de forma separada. L’objectiu és compartit per tots els 

companys, entre tots sumem forces per millorar. 

 

CONVICÈNCIA 

Convivència és viure amb altres persones, amb companys, en companyia. Compartir amb altres 

persones els dies d’una manera pacífica i harmoniosa, sense tensions, disputes, discussions o 

conflictes. És important ser tolerant i respectuós amb els altres. És la coexistència harmoniosa i 

pacífica entre persones que formen un club i un equip de futbol. 

 

RESPONSABILITAT 

Responsabilitat és respondre de les obligacions que cadascú té, fer les coses amb serietat i 

diligència perquè sap que les ha de fer bé, tots ens hem de comportar d’una manera correcta i 

que es pugui confiar en nosaltres. Assumim les conseqüències dels nostres actes. És important 

que tots els components d’un equip siguin capaços de comprometre’s i actuar d’una manera 

adequada, i complim amb les normes internes del grup. 

 

REGLAMENT INTERN 

L’entitat disposa d’un reglament de règim intern, d’estricte compliment, amb la finalitat de 

seguir i respectar les regles existents en el marc de l’esport, tot mantenint intactes els valors i 

principis que ha anat construint el CE Banyoles. 

 

MANUAL DE COMPLIMENT NORMATIU 

L’entitat disposa d’un manual de compliment normatiu que inclou tant els principis i normes de 

conducta com les sancions i procediments a seguir en el cas d’incompliments o actuacions 

dubtoses. 
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RÈGIM SANCIONADOR 

El marc sancionador aplicable a tots els membres i col·laboradors del CE Banyoles per 

l’incompliment del present codi ètic és el que s’estableix en l’apartat corresponent del règim 

intern del nostre club. 

 

 

CE Banyoles  


