
PROTOCOL D'ACTUACIÓ DEL CTAFS EN CAS D'AGRESSIÓ ALS 
COL·LEGIATS: 
 
 
Quan un col·legiat pateixi una agressió, ja sigui per part de jugadors, tècnics, públic, 
etc... durant la celebració d'una trobada, (abans, durant, o després), s'hauran de seguir 
les següents instruccions: 
 
1º.- Posar immediatament en coneixement del seu delegat i del CTAFS la corresponent 
agressió. 
 
2º.-  Seguidament i atenent a la gravetat dels fets o les lesions, s'haurà de trucar a 
l'ambulància per ser atès. Sinó s'haurà d'acudir al centre hospitalari, ambulatori, etc ... 
on es pugui adquirir un comunicat mèdic, on es reflectirà que l'atenció és deguda a una 
agressió durant la celebració d'un partit de futbol sala. Si tambè es pot, es molt 
important  trucar als Mossos d´Esquadra perque es personin a les instal.lacions per tal 
de poder identificar a la persona/es que ens han agredit, i als posibles testimonis. 
 
3º.-  Si no s´han personat els Mossos o som requerits per parts dels agents policials en 
cas de personació,  s'haurà d'acudir a la Comissaria dels Mossos d'Esquadra més propera 
al lloc del fets,  a fi d'interposar la corresponent denúncia. És molt important que quan 
s'interposa la denúncia, s'especifiquin les dades del denunciat, és a dir, del jugador, 
persona del públic, entrenador, delegat, etc… que ens ha agredit. En cas de desconèixer 
qui ens ha agredit, es designarà el responsable de l'equip de la persona que 
suposadament ens ha agredit, per posteriorment poder identificar la persona o persones 
responsables de l'agressió. Sino no es pot, es designarà al delegat de l´equip local com a 
testimoni, ja que és la persona encarregada de la nostra seguretat a la pista. 
 
 
4º.- Posteriorment, sempre s'haurà d'informar puntualment de qualsevol citació judicial, 
citació policial, citació al metge forense, assenyalament del judici, resultat del judici, 
etc... al departament jurídic del CTAFS, a través del corresponent correu electrònic o 
via telefònica, que s'encarregarà d'assessorar i fer el seguiment pertinent de les 
actuacions. 


