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TÍTOL PRELIMINAR

Article 1. El present Reglament, d’ara endavant RDE, de la Federació Catalana
de Patinatge, d’ara endavant FCP, s’estableix per desenvolupar les disposicions
sobre disciplina esportiva contingudes en la legislació vigent pròpia de Catalunya,
així com en els Estatuts i l’ordenament jurídic de la FCP.
Aquest Reglament regula la potestat disciplinària de la FCP, tot assenyalant els
diferents àmbits de la seva jurisdicció, així com els òrgans de la FCP que la tenen
atribuïda. També determina totes les persones i entitats que es troben sota ella,
alhora que estableix la normativa i el règim disciplinari al qual s’han de sotmetre.
L’àmbit d’aplicació del present Reglament s’estén a les infraccions comeses amb
ocasió i com a conseqüència de les competicions de les diverses disciplines de
l’esport del patinatge integrades en la FCP i també a tot tipus d’actituds
contràries a la disciplina i al bon ordre esportiu o a les normes de la conducta
associativa.
Article 2. El present Reglament serà una norma de compliment obligatori per
totes les persones físiques i jurídiques que actuen dins l’àmbit competencial de la
FCP.

TÍTOL I.DISPOSICIONS GENERALS

CAPÍTOL I: Potestat disciplinària
Article 3. La potestat disciplinària de la FCP s’exercirà sobre totes aquelles
persones que formin part de la seva estructura orgànica i a tots els seus
directius; als àrbitres i jutges i llurs auxiliars; als clubs o associacions esportives
afiliades i a llurs directius, esportistes, preparadors o tècnics, delegats i auxiliars;
i en general a totes aquelles persones i entitats que, essent federades,
desenvolupin l’activitat esportiva corresponent en l’àmbit territorial de Catalunya.
Aquesta potestat disciplinària és independent de la responsabilitat civil i penal
que puguin merèixer els directius, esportistes, àrbitres i jutges, entrenadors,
delegats i auxiliars, i altres afiliats a la FCP, la qual correspon als tribunals
ordinaris.
Article 4. La potestat jurisdiccional dels òrgans disciplinaris de la FCP confereix
als mateixos la facultat de conèixer, jutjar i, en el seu cas, sancionar les
infraccions i reclamacions de naturalesa esportiva i disciplinària que es
produeixin en relació a la pràctica de les diverses disciplines del patinatge, així
com de les competicions organitzades per aquesta Federació.
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Es conferirà la mateixa facultat sobre tot tipus d’infracció a la conducta esportiva
que vulneri el que disposen les normes específiques de convivència esportiva,
siguin o no comeses durant la celebració d’un partit, prova o competició, així
com les infraccions a la conducta associativa que comportin un perjudici contra el
normal desenvolupament de les relacions esportives.
Article 5. L’exercici de la potestat disciplinària correspon en primera instància,
en les competicions d’àmbit territorial, al respectiu Comitè Territorial de
Competició i Disciplina Esportiva. Contra els seus acords es podrà recórrer en
segona instància davant el Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva de
la FCP.
En les competicions d’àmbit català, l’esmentat exercici correspondrà en primera
instància al Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva de la FCP, i en
segona instància al Comitè d’Apel·lació de la FCP.
Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació de la FCP en els afers de la seva
competència exhauriran el tràmit i àmbit federatius, restant expedita la
possibilitat de recórrer davant el Tribunal Català de l’Esport.

CAPÍTOL II: Jurisdicció d’àmbit disciplinari
Secció primera – Les faltes o infraccions
Article 6. Als efectes d’aquest Reglament, les infraccions disciplinàries poden
ser:
a) Infraccions de les regles de joc, que són les accions o omissions comeses
pels esportistes, entrenadors, delegats, auxiliars i equips amb motiu de la
disputa de partits, proves o competicions organitzades o autoritzades per la
FCP, que pertorbin o impedeixin el normal desenvolupament del joc o
l’activitat esportiva, o vulnerin el bon ordre esportiu abans, durant o després
de llur celebració.
b) Infraccions a la conducta esportiva, que són les accions o omissions que
vulnerin els principis de disciplina i conducta esportives, als quals es troben
subjectes totes les persones, físiques o jurídiques, vinculades a la FCP, hagin
o no estat consumades amb motiu de la celebració d’un partit, prova o
competició.
c) Infraccions a la conducta associativa, que són les accions o omissions
realitzades pels clubs afiliats a la FCP que comportin un perjudici al normal
desenvolupament de les relacions entre llurs membres, o atemptin contra
l’harmonia de l’organització federativa.
En cap cas no es podran considerar com a infraccions disciplinàries les accions o
les omissions que no figurin tipificades com a tals en aquest Reglament.
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Article 7. Les infraccions lleus prescriuran al cap d’un (1) mes d’haver estat
comeses; les greus, a l’any; i les molt greus, als tres (3) anys.
El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar a partir del dia
en què s’han comès i restarà interromput en el moment en què el Comitè Català
de Competició i Disciplina Esportiva acordi la incoació del corresponent
expedient. Però tornarà a comptar si aquest romangués paralitzat durant més de
dos (2) mesos per causa no imputable a l’infractor o si l’expedient acabés sense
que la persona o entitat subjecte al susdit procediment hagi estat sancionada.
Article 8. Els clubs són directament responsables del bon ordre i
desenvolupament de les competicions i del comportament de llurs esportistes,
entrenadors, delegats, auxiliars, seguidors i altres persones vinculades a ells, i
tindran que respondre dels danys i perjudicis que puguin causar en cometre les
infraccions, l’import de les quals serà fixat objectivament pel Comitè Català de
Competició i Disciplina Esportiva.
Secció segona – Les sancions
Article 9. No es podrà imposar cap sanció que no es trobi establerta en aquest
Reglament amb anterioritat a la comissió de la falta corresponent.
Tampoc es podrà fer complir cap sanció si aquesta no ha estat imposada pels
òrgans jurisdiccionals competents o pel Tribunal Català de l’Esport.
Article 10. Les sancions prescriuran al mes, si han estat imposades per
infraccions lleus; a l’any, si ho han estat per infraccions greus; i als tres (3)
anys, si corresponen a infraccions molt greus.
El termini de prescripció de les sancions començarà a comptar a partir del dia
següent en què adquireixi fermesa la resolució per la qual s’ha imposat o des que
es trenqui el seu compliment, si aquest s’hagués iniciat.
S’entendrà per trencament de sanció, tant directe com indirecte, aquella acció
que impliqui l’incompliment de la sanció prèviament imposada, manifestat per
actes evidents realitzats pel sancionat/da, implicant la imposició de les sancions
corresponents en el seu grau superior.
Article 11. Les sancions que es poden imposar, d’acord amb el present
Reglament i per raó de les faltes que s’hi preveuen, són les següents:
a) Als






esportistes, entrenadors, delegats i auxiliars:
Inhabilitació a perpetuïtat.
Suspensió o inhabilitació temporal.
Privació definitiva de la llicència federativa.
Advertència o amonestació.
Multa.
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b) Als







àrbitres, jutges i llurs auxiliars:
Inhabilitació a perpetuïtat.
Suspensió o inhabilitació temporal.
Privació definitiva de la llicència federativa.
Advertència o amonestació.
Pèrdua total o parcial dels drets percebuts.
Multa.

c) Als










clubs:
Privació total o temporal dels drets com a membre afiliat a la FCP.
Pèrdua o descens de categoria dels seus equips o esportistes.
Clausura de la pista de joc o competició.
Pèrdua del partit o de l’eliminatòria de llurs equips.
Desqualificació de llurs equips o esportistes de la competició.
Descompte de punts en la classificació general de llurs equips.
Celebració de l’activitat esportiva o competició a porta tancada.
Advertència.
Multa i indemnitzacions reglamentàries.

d) Als directius de clubs:
 Inhabilitació a perpetuïtat o temporal.
 Multa.
e) Als directius de la FCP o de les seves delegacions o representacions
territorials:
 Inhabilitació a perpetuïtat o temporal.
Article 12. Per uns mateixos fets no es podrà imposar una doble sanció. Les
multes o sancions econòmiques no tindran caràcter de duplicitat.
Article 13. Als clubs els podran ser imposades una o diverses sancions de les
assenyalades en l’article 11.
Pel que es refereix a les persones, només se’ls podrà imposar una de les
sancions reflectides en l’esmentat article, amb l’excepció dels àrbitres, jutges i
llurs auxiliars que, quan correspongui, podrà ser simultània amb la pèrdua
parcial o total dels drets percebuts amb motiu del partit, prova o competició.
Article 14. A l’autor/a de dos o més faltes li seran imposades totes les sancions
previstes per les diferents infraccions que hagués comés, llevat que fossin
derivades d’un mateix acte, en el qual cas li serà imposada la sanció
corresponent a la falta més greu en el seu grau màxim, fins al límit que
representi la suma de les que li podrien ser imposades, si aquelles fossin
sancionades separadament.
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Article 15. La suspensió podrà ser per un determinat nombre de partits, proves
o jornades, o bé per un determinat període de temps.
La suspensió implicarà
la prohibició d’alinear-se o intervenir en tots els
partits o proves o durant les jornades oficials que comprengui la sanció, per
l’ordre en què es duguin a terme, fins i tot si per l’alteració del calendari hagués
variat la programació establerta al començament de la competició.
Si una vegada acabada la temporada resta sense complir alguna part de la
sanció, els partits, proves o jornades oficials pendents es completaran amb els
corresponents a l’inici de la temporada següent.
Si es tracta d’una sanció per inhabilitació, la persona sancionada quedarà
incapacitada per a desenvolupar qualsevol activitat o funció relacionades amb
l’esport del patinatge durant el període concret de temps que comprengui la
sanció.
Article 16. La persona amb llicència federativa que hagi estat suspesa, durant el
període de compliment de la sanció no podrà canviar de club dintre de la mateixa
temporada.
Article 17. La sanció de clausura d’una pista de joc o competició a un
determinat club implicarà la prohibició d’utilitzar la mateixa per disputar partits o
proves de competició oficial per part dels diversos equips de l’esmentat club
sancionat, durant les jornades o el període de temps que abraci la sanció
imposada.
Correspondrà al Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva fixar la
distància a partir de la qual el club penalitzat amb la dita sanció podrà celebrar
els seus partits, proves o competicions oficials com a local.
La sanció de clausura de la pista de joc o competició podrà ser substituïda pel
Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva, prèvia sol·licitud del club
sancionat en el termini de les 24 hores següents a la recepció de la resolució, en
atenció a les circumstàncies que puguin concórrer en cada cas, per la de celebrar
el partits o proves a porta tancada.
Article 18. Les sancions, principals i accessòries, que puguin imposar-se
reglamentàriament, vindran especificades en el respectiu apartat de cada
disciplina del patinatge.
Article 19. Les sanciones tenen tres graus: mínim, mitjà i màxim. Dintre dels
límits de cada grau, els òrgans disciplinaris de la FCP, atenent la gravetat dels
fets, determinaran discrecionalment la sanció que correspongui imposar en cada
cas.
Article 20. En la imposició de les multes o sancions pecuniàries, els òrgans
disciplinaris de la FCP, tenint en compte la transcendència dels fets i les
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circumstàncies que hi concorrin, podrà fixar l’import de la quantitat que consideri
convenient, fins al màxim legal establert per a cada supòsit.
Les sancions econòmiques imposades amb caràcter principal o accessori als clubs
seran satisfetes necessàriament a la FCP dintre del termini assenyalat per
interposar recurs contra la seva imposició.
L’impagament de les multes o sancions pecuniàries tindrà la consideració de
trencament de sanció.
Article 21. Quan en la celebració de partits o proves de tipus amistós o en
competició no federativa oficial, es produeixin incidents tipificats en les actuals
normes, el Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva de la FCP, d’ofici o
a instància de la part interessada, podrà tramitar l’oportú expedient disciplinari,
imposant, en el seu cas, les sancions que procedeixin.
Secció tercera – Circumstàncies modificatives de la responsabilitat
Article 22. Són circumstàncies atenuants:
a) Carència d’antecedents en l’historial esportiu.
b) Haver precedit, immediatament a la comissió de la falta, una provocació
suficient a judici dels òrgans disciplinaris.
c) Haver procedit l’infractor, per penediment espontani, a reparar o disminuir
els efectes de la falta o a donar satisfacció a l’ofès.
d) Prestar col·laboració a l’esclariment dels fets que hagin donat lloc a la
infracció.
e) Qualsevol altra circumstància d’anàloga significació esportiva a criteri dels
òrgans disciplinaris.
Article 23. Serà circumstància atenuant per a un club, quan aquest, per pròpia
iniciativa i de manera suficientment explícita, hagi sancionat el culpable o els
culpables dels fets que siguin objecte de sanció i hagi informat d’aquesta mesura
tant a la FCP com a les persones ofeses.
Article 24. Són circumstàncies agreujants:
a) La reiteració, que és quan l’autor d’una infracció ha estat sancionat en el
decurs de la mateixa temporada per un altre fet que tingui assenyalada una
sanció igual o major, o per més d’un, si és inferior.
b) La reincidència, que és quan l’autor d’una infracció ha estat sancionat en el
decurs d’una mateixa temporada per un fer d’anàloga naturalesa al que s’ha
de sancionar.
c) La premeditació manifesta.
d) La comissió de la falta per preu, recompensa o promesa.
e) El perjudici econòmic ocasionat.
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f) Abusar de la superioritat o fer servir mitjans que debilitin la defensa.
g) Cometre la infracció com a espectador estant en possessió de llicència
federativa d’esportista, entrenador, àrbitre o jutge, delegat, auxiliar o
directiu.
h) No prestar col·laboració a l’esclariment dels fets que hagin generat la
infracció.
i) No acatar immediatament les decisions dels àrbitres o jutges.
j) Ser el capità del seu equip o bé actuar-hi com a tal en el moment de cometre
la infracció.
k) Qualsevol altra circumstància d’anàloga significació esportiva a criteri dels
òrgans disciplinaris.
Article 25. Són circumstàncies eximents de la responsabilitat:
a)
b)
c)
d)

La força major.
El cas fortuït.
La por insuperable.
La legítima defensa exercida en la mesura justa per repel·lir o evitar una
agressió.

Article 26. La manca d’esportistes per poder celebrar vàlidament un partit,
prova o competició no serà considerada com a causa de “força major” per eximir
de responsabilitat un equip d’una infracció a la normativa federativa, exceptuant
quan s’acrediti en el termini del tràmit d’al·legacions, i amb l’aportació dels
corresponents certificats mèdics originals, tenir un mínim d’esportistes malalts o
lesionats de l’equip que havia de competir.
El dit nombre mínim d’esportistes, així com el procediment que hauran de seguir
els clubs per a la presentació dels certificats mèdics vindran especificats en les
Bases de la Competició de cadascuna de les disciplines del patinatge.
Article 27. Els òrgans disciplinaris de la FCP podran, en l’exercici de llur funció,
aplicar la sanció en el grau que estimin adient, tenint en compte la naturalesa
dels fets, la personalitat del responsable, les conseqüències de la infracció i la
concurrència de circumstàncies atenuants, agreujants o eximents.

Secció quarta – De l’extinció de la responsabilitat disciplinària
Article 28. Es consideren, en tot cas, com causes d’extinció de la responsabilitat
disciplinària esportiva:
a)
b)
c)
d)

La mort de l’inculpat.
La dissolució del club.
El compliment de la sanció.
La prescripció de les infraccions o de les sancions imposades.
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e) La pèrdua de la consideració d’esportista federat, sempre i quan la persona
en qüestió no torni a ser-ho, en el qual cas mantindrà la seva responsabilitat
disciplinària anterior.

TÍTOL II
INFRACCIONS A LES REGLES DE JOC O DE COMPETICIÓ I SANCIONS

CAPÍTOL I – Partits i competicions d’hoquei sobre patins
Secció primera – Infraccions comeses pels jugadors
Article 29. Seran infraccions molt greus, sancionades amb suspensió o
inhabilitació d’un (1) a quatre (4) anys:
a) L’agressió, consumada o frustrada, a qualsevol membre de l’equip arbitral,
directius i autoritats esportives, originant amb l’acció lesions que representin
un detriment de la salut o la integritat física de l’agredit. Determinarà la
correcció arbitral d’expulsió (targeta vermella) del partit i la posterior sanció
federativa corresponent.
b) La realització d’actes antiesportius que, per la seva gravetat, motivi la
suspensió definitiva d’un partit o impedeixi el seu començament.
Article 30. En cas de reincidència en la comissió d’una de les faltes molt greus
tipificades en l’article anterior, el seu autor podrà ser inhabilitat a perpetuïtat, tot
i que l’esmentada reincidència no es produís en la mateixa temporada en que va
ser comesa la primera infracció.
Article 31. Es reputaran infraccions greus, castigades amb les sancions que
respectivament s’indiquen:
a) Respecte a l’equip arbitral, directius i autoritats esportives:
 La temptativa d’agressió o dirigir-se violentament a qualsevol de les dites
persones, no derivant en cap tipus de dany físic o lesió. Determinarà la
correcció arbitral d’expulsió (targeta vermella) del partit i la posterior
sanció federativa de cinc (5) a vint (20) partits.
 Les intimidacions, les amenaces o les coacciones, així com els insults i les
faltes de respecte manifestades amb gestos ofensius, vexatoris o
injuriosos, no constituint agressió ni temptativa de fer-la, i qualsevol altre
acte atemptatori a la dignitat de l’ofès, de paraula o obra. Determinarà la
correcció arbitral d’expulsió (targeta vermella) del partit i la posterior
sanció federativa de suspensió de cinc (5) a deu (10) partits.
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 El desacatament o l’incompliment reiterat d’ordres emanades dels
components de l’equip arbitral, produint conseqüències de consideració
greu. Determinarà la correcció arbitral d’expulsió (targeta vermella) i la
posterior sanció federativa de suspensió d’un (1) a quatre (4) partits.
b) Respecte als jugadors contraris:


L’agressió individual, mútua o col·lectiva. Determinarà la correcció arbitral
d’expulsió del partit (targeta vermella) de l’implicat o implicats i la
posterior sanció federativa de cinc (5) a quinze (15) partits.
Si com a conseqüència de l’agressió es causa dany o lesió que motivés la
necessitat d’assistència facultativa o hagués existit un risc notori de lesió o
dany especialment greu per a la persona agredida, la sanció federativa
serà de suspensió de deu (10) a vint (20) partits.



Repel·lir una agressió immediatament després de produir-se, sempre que
la reacció no sigui desproporcionada i no constitueixi pròpiament una
segona agressió. Determinarà la correcció arbitral d’expulsió del partit
(targeta vermella) i la posterior sanció federativa de suspensió de dos (2)
a quatre (4) partits.



Valer-se de males arts en el joc o emprar mitjans de violència contundent
amb intenció manifesta de fer mal o que posin en perill la integritat física
d’un altre jugador. Aquests fets seran corregits per l’àrbitre amb l’expulsió
del partit (targeta vermella) i motivarà la posterior sanció federativa de
suspensió dos (2) a deu (10) partits.



L’insult, la provocació premeditada i conscient o manifestada amb gestos
ofensius i frases insultants, així com les amenaces, l’intent d’agressió i
l’agressió frustrada. Aquestes actuacions seran corregides per l’àrbitre
amb l’expulsió del partit (targeta vermella) i motivarà la posterior sanció
federativa de suspensió d’un (1) a tres (3) partits.

c) Respecte a l’ordre esportiu:


L’insult i les ofenses, les amenaces i l’agressió consumada o no a un
espectador, així com la realització d’actes que, atesa llur transcendència,
puguin provocar o bé incitar el públic contra la correcta marxa d’un partit o
produir l’alteració de l’ordre públic. Determinarà la correcció arbitral
d’expulsió (targeta vermella) del partit i la posterior sanció federativa de
suspensió de cinc (5) a deu (10) partits, segons la gravetat dels fets.



Causar intencionadament qualsevol tipus de dany o desperfecte en les
instal·lacions esportives d’un club o en els bens de qualsevol persona abans,
durant o després d’un partit. Es contemplarà com a conducta violenta,
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castigant-se amb una multa de fins a 600,00 euros. Amb independència
d’aquesta sanció econòmica, es fixaran també les indemnitzacions que
corresponguin a favor dels perjudicats.
Article 32. La incitació o inducció a la realització de qualsevol de les faltes o
infraccions previstes en els articles 29 i 31 es contemplarà i castigarà com a
responsabilitat o autoria, sempre i quan li seguís de forma immediata la
perpetració.
Article 33. La imposició d’aquestes sancions federatives tindrà efecte fins i tot
quan l’àrbitre, per no haver-se apercebut de la comissió de la falta o per omissió
en el compliment dels seus deures, no hagués aplicat les mesures correctives
prèvies establertes per a aquestes infraccions, sempre que la seva realització
sigui patentitzada davant el competent òrgan disciplinari.
Article 34. En cas de lesió per joc violent o perillós d’un jugador, l’àrbitre haurà
d’expressar, segons el seu criteri, si aquella va ésser fortuïta o intencionada. A
manca de menció especial, es presumirà sempre com a culpable del dany causat
el jugador prèviament amonestat o castigat per joc perillós o violent.
Article 35. Quan, per agressió o per joc violent o perillós d’un jugador,
s’ocasionés un tipus de lesió a un altre que l’obligués a abandonar el partit, el
causant haurà de ser castigat amb la suspensió federativa que correspongui a la
infracció, aplicada en el seu grau màxim. L’àrbitre haurà de fer indicació
d’aquella circumstància.
Si la persona agredida fos un membre de l’equip arbitral i aquest patís lesions
que li provoquessin la incapacitat temporal per a dedicar-se a les seves
ocupacions habituals, el jugador culpable haurà de ser sancionat per un termini
d’un (1) a dos (2) anys, que s’elevarà a perpetuïtat quan l’esmentada incapacitat
perduri més de tres (3) mesos. A més, el club al qual pertanyi el causant serà
obligat a pagar les despeses de curació i les indemnitzacions que procedeixi
aplicar.
Article 36. Les infraccions contra qualsevol membre de l’equip arbitral, de
caràcter greu o molt greu, es castigaran amb la sanció que correspongui aplicar,
tot i que es produeixin fora de la pista de joc, sempre que tinguin lloc com a
conseqüència de llur actuació durant el partit.
Article 37. Seran infraccions
respectivament s’indiquen:

lleus,

castigades

amb

les

sancions

que

a) Respecte a l’equip arbitral:


Les observacions formulades reiteradament als àrbitres o la protesta
ostensible o airada a llurs decisions, tot i que provinguin del capità, així com
conduir-se de forma que predisposi al públic contra els membres de l’equip
arbitral. Es corregirà amb amonestació de targeta blava.
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Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les ordres o
instruccions de l’equip arbitral. Es corregirà amb amonestació de targeta
blava.

b) Respecte als jugadors contraris:


L’amenaça instintiva, l’intent d’agressió espontàniament desistit abans
d’arribar a consumar-se, així com la provocació amb frases irrespectuoses i
insolents proferides com a conseqüència immediata d’una jugada i de forma
aïllada. Seran objecte de la correcció arbitral amb amonestació de targeta
blava.



Produir-se en el joc de forma simplement violenta o perillosa sense intenció
de causar mal. Determinarà la correcció arbitral amb amonestació de targeta
blava.

c) Respecte a l’ordre esportiu:


Com a conseqüència del joc, reaccionar bruscament llançant de manera
incorrecta la bola o l’estic sense ocasionar cap dany, o colpejant qualsevol
element de la pista de joc sense causar desperfectes. Seran objecte de la
correcció arbitral amb amonestació de targeta blava.



La simulació de faltes o lesions, així com entretenir de qualsevol forma
antireglamentària el normal desenvolupament i continuïtat del joc.
Determinarà la correcció arbitral amb amonestació de targeta blava.



Qualsevol gest o actitud que comporti simple mofa o desconsideració a
l’equip arbitral, als jugadors contraris o al públic. Aquestes infraccions seran
corregides per l’àrbitre amb amonestació de targeta blava.

La reincidència o la reiteració, dins d’un mateix partit, en qualsevol de les
infraccions lleus descrites en aquest article seran objecte de la corresponent
correcció arbitral, aplicant les mesures previstes en el present Reglament.
Article 38. L’acumulació de targetes blaves mostrades a un jugador durant un
mateix partit o en diferents partits d’una mateixa competició oficial i temporada
determinarà les exclusions i un sistema de sancions que vindran regulades per
les Bases de la Competició.
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Secció segona – Infraccions comeses pels entrenadors, auxiliars,
delegats d’equip i directius de club
Article 39. Tots els actes definits anteriorment en aquest Reglament com a
infraccions dels jugadors seran sancionats amb penalitat doble a l’assenyalada
per a aquells quan siguin comesos pels entrenadors, auxiliars i delegats d’equip.
Quan les persones que ocupin els dits càrrecs es dirigeixin als jugadors incitantlos a cometre actes definits com a sancionables en aquest Reglament, seran
castigades amb les mateixes penalitats que les establertes per als jugadors en
cometre’ls, tot i que aquests s’abstinguin de realitzar-los.
Article 40. Quan un entrenador no hagi posat tots el mitjans al seu abast per
evitar la infracció comesa pel jugador del seu equip, hi assenteixi tàcita o
expressament, i no l’amonesti o sancioni espontània o immediatament com a
repudiació o disconformitat amb el seu procediment, per cada ocasió que un
jugador cometi una falta de caràcter greu, el seu entrenador serà objecte
d’amonestació. Si l’actitud indiferent o passiva de l’entrenador es produeix o
manté després d’una de les infraccions qualificades com a molt greus, la sanció
serà de doble amonestació.
Article 41. L’entrenador que acumuli deu (10) amonestacions dins d’una
mateixa temporada serà suspès per un termini de tres (3) a sis (6) mesos en
l’exercici de les seves funcions. En cas de reincidència, tot i que es produeixi en
una altre temporada i l’infractor hagués canviat d’equip, la suspensió serà en
aquest cas per un termini d’un (1) a tres (3) anys. Si es produís una segona
reincidència, li serà retirada definitivament la llicència federativa d’entrenador,
restant inhabilitat a perpetuïtat per a exercir el càrrec d’entrenador de la FCP.
Per al còmput del nombre d’amonestacions a què es refereix aquest article, les
amonestacions dobles per infraccions molt greus es consideraran como si es
tractés de dues amonestacions.
Article 42. Quan un equip –els seus integrants– incorri en una falta col·lectiva
de disciplina o de mala conducta, o el seu joc es caracteritzi per l’ús d’una
violència reiterada i sistemàtica, es considerarà infracció greu i l’entrenador i el
capità de l’equip en qüestió seran suspesos en l’exercici de les seves respectives
funcions per un termini d’un (1) mes a un (1) any.
Article 43. Els entrenadors, auxiliars i delegats d’equip no podran penetrar en el
terreny de joc sense autorització arbitral, llevat casos de força major.
L’incompliment d’aquesta disposició serà corregida per l’àrbitre amb el tipus
d’amonestació fixada per la normativa o regles de joc.
Article 44. L’entrenador, auxiliar o delegat d’equip que ordenés al seu equip
retirar-se de la pista de joc abans de la finalització del partit incorrerà en una
infracció molt greu a la conducta esportiva i serà penalitzat amb la sanció
prevista en aquest Reglament.
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Article 45. L’acumulació de targetes blaves mostrades a un entrenador durant
un mateix partit o en diferents partits d’una mateixa competició oficial i
temporada determinarà les exclusions i un sistema de sancions que vindran
regulades per les Bases de la Competició.
Article 46. Els directius de club que incorrin en qualsevol de les infraccions
previstes en aquest Capítol per als jugadors seran suspesos per un termini del
triple del que s’indica per als dits jugadors. En cas de reincidència en la comissió
de faltes greus dins de la mateixa temporada, es considerarà infracció molt greu
i seran inhabilitats a perpetuïtat per desenvolupar la funció directiva en
associacions esportives (clubs) integrades en la FCP.
Secció tercera – Infraccions comeses pels integrats de l’equip arbitral
Article 47. L’àrbitre guardarà als jugadors, entrenadors, delegats, auxiliars i
directius dels clubs tota la consideració compatible amb l’exercici de les funcions
inherents a la seva autoritat, sense que en cap cas o situació es pugui dirigir al
públic sota cap excusa o pretext.
El àrbitres que cometin alguna de les infraccions que respecte als jugadors es
tipifiquen en aquest Reglament seran sancionats amb la penalitat assenyalada
per als esmentats jugadors en el seu grau doble, amb la pèrdua total o parcial
dels drets d’arbitratge percebuts.
Article 48. Es consideraran infraccions específiques molt greus, penalitzades
amb les sancions que corresponguin de les establertes en els articles 90 i 91 i
aplicades en la proporció adequada:


La redacció falsa o manipulació de l’acta del partit, alterant de forma
intencionada, total o parcialment, el seu contingut, així com l’elaboració
d’informes maliciosos o falsos.



La intervenció en els fets dirigits a l’obtenció d’un resultat predeterminat en
un partit mitjançant preu, intimidació o acord simple.

Article 49. S’incorrerà en infraccions greus, castigades amb les sancions que
respectivament s’indiquen:


Quan l’àrbitre suspengui un partit sense causa justificada i sense exhaurir
tots el mitjans al seu abast per aconseguir el total desenvolupament
d’aquell. Serà sancionat, prèvia tramitació del corresponent expedient
disciplinari de caràcter extraordinari, amb la inhabilitació temporal d’un (1)
mes a un (1) any, segons les circumstàncies concurrents.
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Si com a conseqüència d’un informe federatiu o la denúncia d’un club, i
després de la tramitació del corresponent expedient disciplinari de caràcter
extraordinari, s’observés que un àrbitre va faltar als seus deures quant a
reprimir el joc violent o perillós durant el partit. Serà sancionat amb la
inhabilitació temporal d’un (1) a tres (3) mesos. En cas de reincidència, la
penalització serà de tres (3) mesos a un (1) any.



Si una vegada tramitat el corresponent expedient disciplinari de caràcter
extraordinari, s’arribés a determinar de manera indubtable la parcialitat de
l’àrbitre vers un dels equips contendents i que, amb la seva actuació, el va
perjudicar intencionadament per animositat manifesta. Serà castigat amb la
inhabilitació temporal d’un (1) a quatre (4) anys. En cas de reincidència, la
inhabilitació serà a perpetuïtat.



La incompareixença injustificada a un partit. Serà sancionat amb la
suspensió temporal d’un (1) a tres (3) mesos. En cas de reincidència, la
inhabilitació serà de tres (3) mesos a un (1) any.

Si els components de l’equip arbitral designats per a dirigir un partit no es
presenten al mateix sense causa justificada, a més de les sancions que els
apliquin, podran esser també responsables, a criteri dels òrgans disciplinaris de
la FCP, dels danys i perjudicis que hagin pogut tenir els equips contendents per
la no celebració o ajornament de l’esmentat partit.
Article 50. Es consideraran faltes lleus, sancionades amb amonestació per escrit
o suspensió temporal de fins a un (1) mes:


La manca de puntualitat en la presentació a les instal·lacions esportives,
incomplint l’antelació que estableix el protocol prepartit. Serà sancionat amb
amonestació per escrit o supressió temporal de fins a un (1) mes.



La redacció incompleta o l’omissió de dades en l’acta del partit, així com no
lliurar l’informe complementari sobre els fets esdevinguts abans, durant o
després d’un partit, quan aquell sigui necessari o requerit pels òrgans
disciplinaris de la FCP.

En cas de reiteració en la comissió d’aquests tipus de faltes lleus, l’àrbitre
incorrerà en infracció greu, la qual serà penalitzada amb inhabilitació d’un (1) a
tres (3) mesos.
Article 51. L’incompliment de les obligacions per part dels àrbitres en l’aplicació
de les regles de joc i les normes reglamentàries i tècniques es considerarà
infracció greu o lleu, aplicant-se la sanció federativa que, a criteri dels òrgans
disciplinaris competents, procedeixi.

16

Secció quarta – Infraccions comeses pels clubs
Article 52. El club que alineï un jugador indegudament per no concórrer els
requisits reglamentàriament establerts, tenint coneixement de la comissió de tal
irregularitat, incorrerà en infracció molt greu i serà penalitzat amb la pèrdua del
partit i del punts corresponents, que s’adjudicaran al club oponent, i la deducció
d’un (1) punt més en les competicions pel sistema de lliga; i amb la pèrdua de
l’eliminatòria en aquelles competicions disputades d’aquesta forma. En ambdós
casos s’aplicarà, a més, una multa de fins a 100,00€ al club infractor.
Si l’alineació indeguda s’hagués produït per simple negligència i el club afectat ho
pogués acreditar fonamentadament, es considerarà que va incórrer en infracció
greu i només se’l penalitzarà amb la pèrdua del partit i dels punts corresponents,
que s’adjudicaran al club oponent. En competicions pel sistema d’eliminatòries, el
club infractor serà sancionat amb la pèrdua de l’eliminatòria.
Quant als partits afectats per aquesta incidència, en tots els casos es farà
constar el resultat final de 3 a 0 ó 0 a 3 per sanció federativa.
Article 53. El club que alineï un jugador amb llicència federativa d’una altra
persona, tot usurpant-li la personalitat, incorrerà en una falta molt greu per
alineació indeguda i serà sancionat amb les penalitzacions indicades en l’article
anterior. En aquesta cas s’aplicarà una multa de fins a 200,00€.
Article 54. La reincidència dolosa en una mateixa temporada en l’alineació
indeguda de jugadors d’equip podrà determinar, prèvia tramitació del
corresponent expedient disciplinari de caràcter extraordinari, la sanció de
retirada dels equips que hagin incorregut repetidament en aquesta irregularitat.
Article 55. És responsabilitat única i total dels delegats d’equip, sigui quina sigui
la seva categoria, realitzar el control de les targetes rebudes pels jugadors,
aplicant l’acumulació i sanció a la primera jornada oficial de competició
corresponent. La no observança d’aquest control o seguiment propi i la
subsegüent infracció de la normativa originaran l’aplicació de les sancions
pròpies d’una alineació indeguda.
Quant als àrbitres, aquests, a petició dels delegats d’equip, faran constar en
l’apartat d’observacions de l’acta del partit la “no alineació” del jugador, així com
el número de llicència federativa que li pertany, “per sanció” derivada de
l’acumulació de targetes.
El compliment de la sanció per acumulació de targetes blaves serà en partits de
la mateixa categoria.
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Article 56. Si per incompliment del que preveu l’article anterior, el club, per
error, no alinea el jugador en un partit creient que havia de complir sanció
aquella jornada, no essent així, l’esmentat partit no li servirà pel compliment del
càstig i haurà de complir-lo en la jornada en què realment li correspongui.
Article 57. La incompareixença injustificada d’un equip en un partit oficial es
reputarà falta molt greu i l’equip no comparegut serà penalitzat amb la pèrdua
del partit i del punts corresponents, que s’adjudicaran al club oponent, i la
deducció d’un (1) punt més en les competicions pel sistema de lliga; i amb la
pèrdua de l’eliminatòria en aquelles competicions disputades d’aquesta forma. En
ambdós casos s’aplicarà, a més, una multa de fins a 200,00€ al club infractor.
Tot això sempre que la incompareixença no estigui justificada per força major.
A més, el club de l’equip no comparegut haurà d’assumir el pagament total del
cost de l’arbitratge (drets, desplaçament i dietes).
Quant als partits afectats per aquesta irregularitat, en tots els casos es farà
constar el resultat final de 3 a 0 ó 0 a 3 per sanció federativa.
Article 58. La reiterada incompareixença d’un mateix equip a disputar partits es
penalitzarà amb una multa que podrà arribar a 400,00€. A més, l’equip infractor
podrà ser sancionat amb la retirada de la competició.
Article 59. La retirada d’un equip de la pista de joc abans de l’acabament del
partit que estigui disputant es reputarà infracció molt greu i, amb independència
de les sancions que la conducta dels seus integrants pugui comportar, serà
castigada amb la pèrdua del partit i del punts corresponents, que s’adjudicaran al
club oponent, i la deducció d’un (1) punt més en les competicions pel sistema de
lliga; i amb la pèrdua de l’eliminatòria en aquelles competicions disputades
d’aquesta forma. A més, s’aplicarà una multa de fins a 200,00€ al club de l’equip
infractor.
En cas de reincidència dins d’una mateixa temporada, es podrà relegar l’equip a
l’últim lloc de la classificació, amb pèrdua de categoria.
Article 60. La retirada d’un equip en el decurs d’una competició disputada pel
sistema de punts es considerarà infracció molt greu i, a més de sancionar-lo amb
una multa de 400,00€, se’l relegarà a l’últim lloc de la taula classificatòria i
quedaran anul·lats tots els resultats, tant en punts com en gols, dels partits en
què hagi intervingut l’equip retirat i es continuarà la competició com si des d’un
començament es jugués amb un equip menys, és a dir, considerant jornada de
descans per a tots els equips la que els correspongui o hagi correspost enfrontarse amb el retirat.
Si la competició és per eliminatòries, ocuparà el lloc de l’equip retirat l’últim
equip que hagi estat eliminat per aquell.
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Les baixes, retirades o renúncies d’equips abans del sorteig o l’inici de la
competició vindran regulades pel que estableixen les Bases de la Competició.
Article 61. El club que no mantingui la pista de joc degudament condicionada
per la pràctica de l’hoquei sobre patins, alteri les seves condicions naturals o no
les restableixi quan, per causa d’accidents fortuïts, es modifiquin, incorrerà en
infracció greu i serà sancionat amb una multa de fins a 300,00€. En el supòsit de
reincidència, se l’advertirà de clausura del terreny de joc.
Article 62. La pista de joc haurà d’estar disponible per l’escalfament dels equips
amb antelació suficient a l’hora oficial d’inici del partit, d’acord amb el que
estableix el protocol existent en les Bases de la Competició.
Es considerarà falta greu que el club local no tingui, per negligència, la
disponibilitat d’una pista de joc on poder jugar el partit, sempre que això no
estigui motivat per l’endarreriment d’un altre partit anterior d’hoquei sobre
patins organitzat per la FCP. L’àrbitre haurà de fer constar aquesta incidència de
demora en l’apartat d’observacions de l’acta.
Si l’esmentada no disponibilitat de pista de joc provoca la suspensió definitiva del
partit, el Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva, depenent de les
circumstàncies que hi concorrin, podrà acordar la seva celebració en una altra
data o donar-lo per perdut al club local per 0 a 3. En ambdós casos, el club
infractor haurà d’assumir el pagament de les despeses arbitrals corresponents.
Article 63. En el supòsit de suspendre’s un partit per força major i aquest no es
pogués disputar finalment en un altra pista de joc alternativa o de reserva,
malgrat el que estableixen les Regles de Joc, el Comitè Català de Competició i
Disciplina Esportiva disposarà el nou assenyalament del partit en una altra data.
En aquest cas només s’acreditaran les despeses de desplaçament de l’equip
arbitral, així com les dietes corresponents.
Article 64. Quan els àrbitres suspenguin un partit perquè, com a conseqüència
del joc, en algun dels equips contendents resti en pista un nombre de jugadors
insuficient per a poder continuar, el resultat final serà el que assenyali el
marcador en el moment de la suspensió. L`àrbitre haurà de fer constar aquesta
incidència en l’apartat d’observacions de l’acta del partit.
L’òrgan disciplinari corresponent determinarà, tenint en compte totes les
circumstàncies que concorren, si el partit es dóna per finalitzat amb el resultat
que assenyalava l’acta, o bé el de 3 a 0 ó 0 a 3 si anava guanyant l’equip que va
quedar amb jugadors insuficients.
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Secció cinquena – Infraccions contra l’ordre esportiu
Article 65. Mentre que no hi hagi motius per apreciar o presumir
fonamentadament culpa del club visitant per acció directa dels seus associats o
seguidors, els clubs que juguin en la seva pròpia instal·lació esportiva seran
responsables dels actes d’animositat, intimidació, hostilitat, coacció o agressió
que siguin víctimes per part del públic els jugadors de l’equip contrari i els
integrants de l’equip arbitral, així com els membres de l’organització federativa
en l’exercici de llurs funcions.
Els dits actes, independentment de les sancions que procedeixi imposar als
autors directes, seran castigats d’acord amb el que es tipifica en els articles
següents.
Si es provés que els incidents havien estat originats i les infraccions comeses per
partidaris del club visitant, se’l penalitzarà amb la mateixa sanció econòmica que
hagués estat imposada al club que juga en la seva pista.
Amb independència de tot això, l’òrgan disciplinari competent fixarà les
indemnitzacions que corresponguin a favor del perjudicats.
Article 66.
a) La conducta incorrecta del públic, manifestada per actes contraris als deures
de respecte i hospitalitat vers els components de l’equip arbitral, integrants
de l’equip visitant, directius o autoritats federatives, es considerarà infracció
lleu i es sancionarà amb una multa de fins a 300,00€.
S’imposarà igual sanció quan aquest tipus de conducta es produeixi abans o
després del partit o a les immediacions de la instal·lació esportiva.
b) Quan es llencin objectes contra els jugadors o els àrbitres, o siguin víctimes
de qualsevol altra forma de coacció per part dels espectadors, no produint-se
danys personals o la invasió de la pista de joc, es considerarà infracció greu i
es sancionarà amb una multa de fins a 600,00€.
c) Si el públic envaeix el terreny de joc i pertorba el desenvolupament normal
del partit, sense causar mal als jugadors ni als àrbitres, es reputarà infracció
greu i es sancionarà amb una multa de fins a 600,00€.
En els supòsits dels apartats b) i c), depenent de la gravetat dels fets, es podrà
sancionar el club amb advertiment de clausura de la pista de joc. I si els
incidents haguessin revestit gravetat excepcional o concórrer la circumstància de
reincidència, es considerarà infracció molt greu i el club serà castigat amb el
tancament de la seva pista per un període d’un (1) a quatre (4) partits.
Si es prova que els seguidors de l’equip visitant ocasionen i protagonitzen els
incidents, se li aplicarà la mateixa penalització.
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Article 67. Si es produeix invasió de la pista i es causa mal als jugadors o als
membres de l’equip arbitral, o si aquests són objecte d’agressió col·lectiva i
tumultuària dins del terreny de joc o de la instal·lació esportiva, es considerarà
infracció molt greu i, segons els antecedents, la transcendència i gravetat dels
fets, així com altres circumstàncies degudament ponderades, sense necessitat
que hagués existit advertiment de clausura, s’imposarà la sanció de tancament
immediat de la pista de joc per un temps de quatre (4) partits a una (1)
temporada.
Article 68. Si els fets a què es refereixen els articles precedents es produeixen
amb tal intensitat que, a judici de l’àrbitre, influeixen en el joc i en el resultat,
amb desavantatge notòria per a un dels equips, aquell, prèvia comunicació als
delegats d’equip, suspendrà provisionalment el partit a fi de normalitzar la
situació. I si una vegada reprès el joc persisteixen tals incidents, podrà
suspendre’l definitivament, indicant aquesta circumstància en l’apartat
d’observacions de l’acta i informant degudament a la FCP.
Els àrbitres també podran suspendre definitivament el partit quan ells o els
jugadors d’un dels equips siguin víctimes d’agressió tumultuària, sense
necessitat, en aquest cas, d’advertiment previ als delegats d’equip, però
procuraran fer ús d’aquesta facultat en situacions veritablement justificades. El
mateix podrà aplicar-se davant d’una situació d’insubordinació col·lectiva o
rebel·lia d’un dels equips contendents o dels dos.
En cas que la coacció del públic es manifesti de tal manera que l’àrbitre consideri
imprudent suspendre el partit definitivament i es veiés obligat a continuar-lo,
mitjançant un informe ho posarà immediatament en coneixement de la FCP i el
seu òrgan disciplinari competent. Aquest podrà acordar l’anul·lació del partit i la
repetició en pista neutral o bé la decisió que reglamentàriament correspongui.
Article 69. Si per intromissió del públic o per alguna de les causes expressades
en l’article anterior, l’àrbitre es veiés obligat a suspendre un partit de competició
oficial, l’òrgan disciplinari corresponent resoldrà si l’ha de considerar íntegrament
jugat i perdut per l’equip del club propietari de la pista o si, en concórrer altres
circumstàncies degudament valorades i calibrades, procedeix la convalidació del
resultat obtingut fins el moment de la suspensió, la repetició del partit o la seva
continuació per tot el temps que falti per jugar. Resoldrà també si s’ha de
disputar en la mateixa pista o en un altre neutral.
Article 70. En els casos d’infraccions tumultuàries o col·lectives, es consideraran
com a atenuants qualificades, segons llur eficàcia, les mesures d’ordre i
seguretat preses pel club organitzador del partit, així com les accions d’auxili i
protecció als ofesos. Per contra, es considerarà com a agreujant la circumstància
que la passivitat del club organitzador o l’actitud negligent del delegat de pista i
dels directius hagin contribuït a què es produeixin aquest actes.
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Article 71. El clubs que, per estar subjectes a penalitat, no puguin disputar
partits de competicions oficials en pista pròpia, els hauran de jugar en un terreny
de joc o localitat neutral, a proposta en cada cas del club sancionat i amb la
conformitat del Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva. A efectes de
reincidència en faltes o infraccions, aquesta pista de joc es considerarà com si
fos la del club local que la utilitza en substitució de la pròpia.
En cas que s’hagi de fixar un pista de joc o localitat neutral, aquesta haurà
d’estar ubicada a una distància de entre un mínim de 30 km i un màxim de 50
km de la primera.
També es considerarà com a terreny de joc propi a tots els efectes reglamentaris
el que utilitzin els clubs en lloc del seu habitual quan, per circumstàncies
especials, tinguin que competir en altres, si bé en relació a les faltes que puguin
produir-se, es tindrà en compte la possible intervenció d’elements del club aliè a
ambdós contendents a fi de deduir responsabilitats que corresponguin a
cadascun.
Article 72. Si amb motiu dels partits de competició oficial entre dos clubs es
produeixen amb certa freqüència manifestacions de rivalitat localista, es podrà
acordar que un dels dits clubs o ambdós perdin el dret de jugar en la seva pista
els partits amb l’altre durant el temps que es consideri precís, fins a una o dues
temporades, i s’assenyalarà en aquest cas concret una pista de joc neutral i, si
resulta possible, equidistant de d’ambdues localitats quan no estiguin enclavades
en la mateixa.
Secció sisena – Imposició i efectes de les sancions
Article 73. Les sancions que procedeixi aplicar als jugadors, àrbitres,
entrenadors, delegats, auxiliars, directius de club i altres persones afectes a
l’organització per les infraccions a què es refereixen els articles anteriors, les
imposarà el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva sota la jurisdicció del
qual es jugui el partit o la competició, d’acord amb el que estableix el Títol IV
d’aquest Reglament, que regula el tràmit dels procediments disciplinaris.
Article 74. Totes les sancions que els òrgans disciplinaris imposin es notificaran
als clubs interessats, amb l’excepció de les indicades en l’article 55 per
acumulació de targetes blaves.
L’expulsió definitiva (targeta vermella) imposada a un jugador per una falta greu
o molt greu penalitzada amb suspensió implicarà la prohibició de què l’esmentat
jugador pugui alinear-se vàlidament en el partit oficial immediatament posterior
al que hagi comès la infracció, sense perjudici de la resolució que pugui dictar-se
segons la naturalesa i gravetat de la dita infracció.
Rebrà el mateix tractament l’expulsió definitiva per targeta vermella imposada
als entrenadors, delegats i auxiliars.
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En el supòsit que es mostri una targeta vermella a un jugador per una infracció
greu o molt greu, la seva expulsió definitiva del partit implicarà la prohibició de
què l’esmentat jugador pugui alinear-se amb equips del seu club en altres partits
de la mateixa jornada que posteriorment es disputin. Les sancions s’entenen
dirigides sempre a la persona, mai al càrrec o categoria.
La mateixa prohibició s’aplicarà als entrenadors, delegats i auxiliars.
Article 75. La suspensió per un determinat nombre de partits implicarà la
prohibició d’alinear-se o intervenir en tots els partits durant les jornades oficials
que comprengui la sanció, per l’ordre en què es duguin a terme, fins i tot si per
l’alteració del calendari hagués variat la programació establerta al començament
de la competició.
Si una vegada acabada la temporada resta sense complir alguna part de la
sanció, els partits pendents es completaran amb els corresponents a l’inici de la
temporada següent, excepte si la sanció de suspensió s’hagués produït com a
conseqüència d’acumulació d’amonestacions, doncs aquestes amonestacions es
consideraran cancel·lades en acabar la temporada.
A efectes del còmput d’aquest tipus de sancions, es comptabilitzarà com a únic
partit cadascuna de les jornades oficials que es celebrin, siguin quines siguin les
categories en què el sancionat pugui participar.
Article 76. La suspensió per un temps determinat s’entendrà absoluta per a tota
mena de partits durant el seu termini i s’haurà de complir, excepte si la sanció
ha estat imposada per un període no inferior a un (1) any, dins dels mesos de la
temporada oficial, amb aplicació del que estableix l’article anterior si el que resta
de la temporada és inferior al temps a què es refereix la sanció.
Article 77. El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva corresponent publicarà
després de cada una de les reunions mantingudes la relació de noms dels que
hagin estat objecte de sanció, la causa i la penalitat imposada.
Article 78. Als efectes corresponents, i en especial als de reincidències, a la FCP
i a les seves Delegacions o Representacions es portarà un registre o historial de
les sancions imposades als jugadores i entrenadors, amb la respectiva fitxa de
cadascun d’ells on s’anotaran les incidències i càstigs del titular.
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CAPÍTOL II – Proves i competicions de patinatge artístic
Article 79. Les infraccions que cometin els esportistes (patinadors),
preparadors, jutges, calculadors i directius de club en ocasió o com a
conseqüència de proves i competicions de patinatge artístic es sancionaran
aplicant-se per analogia el que estableixen els articles anteriors referent a partits
d’hoquei sobre patins, equiparant les categories de jutge àrbitre, jutges i
calculadors de patinatge artístic a les d’àrbitres i cronometradors d’hoquei sobre
patins.
Article 80. Les infraccions i sancions disciplinàries corresponents als clubs de
patinatge artístic s’equipararan a les establertes en aquest Reglament per als
clubs d’hoquei sobre patins i se’ls aplicarà amb caràcter general les que
corresponguin segons les normes de desenvolupament de les proves i
competicions d’aquesta disciplina esportiva.
Article 81. Es consideraran de manera anàloga i es penalitzaran amb les
sancions respectivament previstes en el Capítol anterior les infraccions relatives
a incidents en les pistes, retirades dels clubs de les competicions, comportament
dels directius de club, preparadors i patinadors en les proves i competicions de
patinatge artístic.
Els correctius als jugadors d’hoquei patins relatius a amonestacions, expulsions
temporals o per la resta d’un partit de l’esmentada disciplina, així com
suspensions, etc., s’aplicaran de manera similar en patinatge artístic amb
caràcter d’amonestacions, desqualificacions per una prova concreta o privació de
seguir participant en les competicions, suspensions, etc. Les infraccions comeses
seran sancionades en proporció a llur gravetat i transcendència.
Article 82. Qualsevol membre del Jurat que hagi sofert abans, durant o després
de la prova o competició ultratges, amenaces o actes de violència per part d’un
patinador o d’altra persona, haurà de posar-ho immediatament en coneixement
del jutge àrbitre o del delegat federatiu per tal que adoptin les mesures
oportunes.
Els delegats designats oficialment pels clubs o federacions participants en una
prova o competició de patinatge artístic hauran de mantenir una conducta
d’acord amb els principis de la lleialtat i de l’honradesa esportiva, i, segons la
gravetat de la infracció comesa, seran sancionats amb amonestació, expulsió de
la pista o denúncia al Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva per
l’adopció de les sancions pertinents.
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CAPÍTOL III – Partits i competicions d’hoquei línia
Text en annex

CAPÍTOL IV – Proves i competicions de patinatge de velocitat
Article 83. Les infraccions que cometin els esportistes (corredors), preparadors,
jutges, cronometradors i directius de club en ocasió o com a conseqüència de
proves i competicions de patinatge de velocitat es sancionaran aplicant-se per
analogia el que estableixen els articles anteriors referent a partits d’hoquei sobre
patins, equiparant les categories de jutge àrbitre, jutges i cronometradors de
curses a les d’àrbitres i cronometradors d’hoquei sobre patins.
Article 84. Les infraccions i sancions disciplinàries corresponents als clubs de
patinatge de velocitat s’equipararan a les establertes en aquest Reglament per
als clubs d’hoquei sobre patins i se’ls aplicarà amb caràcter general les que
corresponguin segons les normes de desenvolupament de les proves i
competicions d’aquesta disciplina esportiva.
Article 85. Es consideraran de manera anàloga i es penalitzaran amb les
sancions respectivament previstes en l’anterior Capítol I les infraccions relatives
a incidents en les pistes, retirades dels clubs de les competicions, comportament
dels directius de club, preparadors i corredors en les proves i competicions de
patinatge de velocitat.
Els correctius als jugadors d’hoquei patins relatius a amonestacions, expulsions
temporals o per la resta d’un partit de l’esmentada disciplina, així com
suspensions, etc., s’aplicaran de manera similar en les curses de patinatge de
velocitat amb caràcter d’amonestacions, desqualificacions per una prova concreta
o privació de seguir participant en les competicions, suspensions, etc. Les
infraccions comeses seran sancionades en proporció a llur gravetat i
transcendència.
Article 86. En la disciplina de patinatge de velocitat, amb caràcter especial, per
les infraccions comeses pels corredors en les proves i competicions en què
participin, s’imposaran les sancions disciplinàries següents:
 Amonestació.
 Desqualificació o distanciament en la classificació o ordre d’arribada en una
prova concreta.
 Desqualificació en una prova concreta.
 Desqualificació de totes les proves d’una competició.
Article 87. Les amonestacions s’aplicaran, a més dels casos expressament
previstos pels reglaments del Comitè Internacional de Curses, per a les
infraccions considerades com a faltes lleus i podran ser proposades per part de
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qualsevol jutge encarregat de controlar el desenvolupament d’una prova
concreta, el qual haurà d’informar immediatament al jutge àrbitre de la
competició perquè, segons el seu judici, imposi l’amonestació.
Per acumulació d’amonestacions es podrà imposar la sanció de desqualificació en
la prova concreta de què es tracti.
El corredor que durant el desenvolupament d’una prova, particularment en les
fases finals, sigui culpable d’actituds antiesportives en relació a un o més
adversaris, incorrerà en infracció greu i podrà ser castigat amb la sanció de
desqualificació, que haurà de ser imposada pel jutge àrbitre, i que consistirà en
distanciar-lo en un o més llocs de l’ordre de classificació de la prova.
En cas d’incórrer en diverses infraccions greus o en una de caràcter molt greu,
correspondrà la sanció de desqualificació de totes les proves d’una competició,
sense perjudici que amb posterioritat al transcurs de la competició l’infractor
sigui penalitzat amb altres sancions que corresponguin.
La desqualificació de totes les proves d’una competició de curses haurà de ser
adoptada en una reunió col·legiada del Jurat integrat pel jutge àrbitre, els seus
auxiliars i els càrrecs tècnics.
Article 88. Qualsevol membre del Jurat que hagi sofert abans, durant o després
de la prova o competició ultratges, amenaces o actes de violència per part d’un
corredor o d’altra persona, haurà de posar-ho immediatament en coneixement
del jutge àrbitre o del delegat federatiu per tal que adoptin les mesures
oportunes.
Els delegats designats oficialment pels clubs o federacions participants en una
prova o competició de patinatge de velocitat hauran de mantenir una conducta
d’acord amb els principis de la lleialtat i de l’honradesa esportiva, i, segons la
gravetat de la infracció comesa, seran sancionats amb amonestació, expulsió de
la pista o denúncia al Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva per
l’adopció de les sancions pertinents.
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TÍTOL III
INFRACCIONS A LA CONDUCTA ESPORTIVA I SANCIONS
Article 89. Es consideraran infraccions a la conducta esportiva les accions o
omissions que, sense estar compreses en els capítols anteriors, perjudiquin o
menyscabin el desenvolupament normal de les relacions esportives, quedant
tipificades en aquest capítol.
Article 90. Sigui quina sigui la persona federada que les executi i l’ocasió en que
es cometin, es reputaran infraccions de caràcter molt greu:






L’abús d’autoritat i la usurpació de funcions.
El trencament de sancions imposades per faltes greus o molt greus.
Els actes de rebel·lia i de desobediència manifesta a les ordres i instruccions
de directius, àrbitres, jutges, tècnics i altres autoritats esportives.
Negar-se a sotmetre’s als controls antidopatge establerts per la FCP.
Donar positiu en qualsevol dels controls antidopatge fixats per la FCP.

A aquestes infraccions se’ls aplicaran, en proporció adequada a la gravetat i a la
transcendència dels fets, les sancions següents:







Inhabilitació a perpetuïtat.
Privació definitiva de la llicència federativa.
Privació definitiva dels drets d’associat.
Suspensió o inhabilitació temporal d’un (1) a quatre (4) anys o, en el seu
cas, d’una (1) a quatre (4) temporades.
Privació dels drets d’associat d’un (1) a quatre (4) anys.
Multa de fins a 1.200,00€

Article 91. També es consideraran infraccions molt greus els actes que a
continuació es detallen dirigits a predeterminar el resultat d’un partit, prova o
competició:





Preu.
Lliurament d’obsequis o presents.
Coacció o intimidació.
Acord simple.

Als seus autors se’ls aplicarà, també en la proporció adequada, les sancions que
correspongui de les establertes en l’article anterior i, en el seu cas, els òrgans
disciplinaris de la FCP podran alterar el resultat del partir, prova o competició, si
s’hagués produït l’esmentada predeterminació.
Article 92. Es reputaran infraccions de caràcter greu:


Els actes que atemptin al decòrum o dignitat esportiva, sempre que no
revesteixin el caràcter d’infracció greu.
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L’incompliment d’ordres i d’instruccions que haguessin adoptat les persones i
òrgans competents en l’exercici de llur funció, si el fet no revestís el caràcter
d’infracció molt greu.
L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb
l’activitat esportiva portada a terme.
El trencament de sancions imposades per faltes lleus.

A aquestes infraccions se’ls aplicarà, en proporció adequada a la gravetat i la
transcendència dels fets, les sancions següents:




Suspensió o inhabilitació temporal d’un (1) mes a un (1) any o, en el seu
cas, de cinc (5) a vint (20) partits.
Privació dels drets d’associat d’un (1) mes a un (1) any.
Multa de fins a 600,00€

Article 93. Es consideraran infraccions de caràcter lleu:






Formular observacions a àrbitres, jutges, entrenadors i autoritats esportives
en l’exercici de llurs funcions, de forma que comporti lleugera incorrecció.
La lleugera incorrecció amb el públic, els esportistes, tècnics i subordinats.
Adoptar una actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions
rebudes dels àrbitres, jutges, entrenadors i autoritats esportives en l’exercici
de llurs funcions.
El descuit en la conservació i cura de les instal·lacions esportives, locals
socials i altres medis materials, tant propis com a forans.
L’incompliment de les normes esportives per negligència o descuit
excusables.

A aquestes infraccions se’ls aplicarà, en proporció adequada a la gravetat i la
transcendència dels fets, les sancions següents:




Suspensió o inhabilitació temporal fins a un (1) mes.
Privació dels drets d’associat fins a un (1) mes.
Amonestació pública o privada.

Article 94. L’incompliment per part dels clubs de la norma que exigeix la
presentació en les competicions d’un tècnic, entrenador o preparador titulat, amb
llicència en vigor expedida per la FCP, es considerarà falta lleu, greu o molt greu,
segons el grau de reincidència, i se’ls sancionarà amb el que s’estableix a
continuació:
 Serà infracció lleu quan la seva comissió sigui entre 11 i 20 partits o proves
per equip i temporada, aplicant-se en aquest cas una multa de 100,00€.
 Es reputarà infracció greu quan la seva comissió es produeixi entre 21 i 28
partits o proves per equip i temporada, aplicant-se en aquest cas una multa
de 120,00€.
 Es considerarà falta de caràcter molt greu quan l’incompliment de la norma
excedeixi els 28 partits o proves per equip i temporada. En aquest cas
s’imposarà una multa de 150,00€.
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Durant la primera temporada de vigència, aquest règim sancionador només serà
aplicable a les categories o nivells de competició sènior femenina i masculina.
Article 95. Els clubs hauran de fer efectives les multes amb les que hagin estat
sancionats dintre del termini assenyalat per interposar recurs contra llur
imposició. Transcorregut el dit termini sense haver-se efectuat el pagament,
incorreran en nova infracció i, aleshores, se’ls aplicaran les sancions previstes en
l’article precedent.
Les multes amb les que es sancioni els entrenadors o preparadors i directius de
club, tant per les infraccions comeses en ocasió o com a conseqüència de partits,
proves i competicions, així com contra la disciplina i el bon ordre esportiu,
hauran de ser satisfetes per ells al club al qual pertanyen i abonades per aquests
a la FCP dintre del mateix termini i amb el mateixos efectes assenyalats en el
paràgraf anterior.

TÍTOL IV
PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS

Capítol I – Disposicions generals
Article 96. És preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient per qualsevol tipus
d’actuació jurisdiccional, d’acord amb els procediments regulats en el present
Títol, en tot cas amb el tràmit d’audiència dels interessats i amb ulterior dret
d’aquests a recurs.
Els òrgans jurisdiccionals tindran en compte, en enjudiciar les qüestions de llur
competència, la naturalesa, transcendència i conseqüències dels fets, la qualitat
dels responsables, els perjudicis que se’n derivin, eventualment, i les altres
circumstàncies que aquells ponderin raonadament.
Article 97. El procediment s'iniciarà:


Per l’òrgan jurisdiccional de competició en la matèria prevista a l’article 75
dels Estatuts, a instància de part.



Per decisió de l'òrgan jurisdiccional competent, d’ofici, a denúncia de part
interessada recollida a l’acta o annex del partit, prova o competició, o feta
posteriorment, dintre dels terminis legalment establerts, o a requeriment de
la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat o del Tribunal Català de
l’Esport.



Amb aquest fi, en tenir coneixement sobre una suposada infracció de les
normes esportives, l’òrgan disciplinari competent, per incoar l’expedient,
podrà acordar, amb caràcter previ, les investigacions i les actuacions
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necessàries per a determinar si hi concorren circumstàncies que justifiquin
l’expedient o, si s’escau, l’arxiu de les actuacions.


A partir de les actes arbitrals corresponents o els seus annexos eventuals
tractant-se de faltes comeses en el decurs del partit, prova o competició, i
sense perjudici de les normes que antecedeixen.

Article 98. Els procediments es trametran d’acord amb els terminis que el
present Títol estableix, si bé, concorrent circumstàncies excepcionals en el
decurs de llur instrucció, l’òrgan competent per resoldre podrà acordar
l’ampliació d’aquells fins a un màxim de temps que no en superi la meitat,
corregida per excés.
Article 99. Qualsevol persona o entitat els drets i interessos legítims de la qual
puguin veure’s afectats per la substanciació d’un procediment jurisdiccional hi
podrà comparèixer, tenint, des de llavors i als efectes de notificacions i de
proposició i pràctica de la prova, la consideració d’interessat.
Article 100. Les resolucions hauran d’expressar, de manera succinta, els fets
imputats, els preceptes infringits i els qui habiliten la sanció que s’imposi. Si els
interessats han demanat la pràctica de proves i l’òrgan ho considera
improcedent, s’han d’expressar en la mateixa resolució els motius de la
denegació de les proves.
Les resolucions s’han de notificar als interessats, amb expressió dels recursos
que s’hi puguin formular en contra i del termini per a interposar-los.
Les notificacions es practicaran per qualsevol mitjà que permeti tenir constància
de la recepció per l’interessat o el seu representant, així com de la data, la
identitat i el contingut de l’acte notificat.
Encara que el club afectat no hagués rebut la notificació oficial de la sanció,
l’expulsió d’un jugador o de qualsevol integrant de la banqueta per vermella
directa, en aquells casos en què sigui punible amb suspensió, implicarà la
prohibició d’alinear-se o participar vàlidament en el partit oficial següent.
Article 101. Amb independència de la notificació, els òrgans de justícia
federativa podran acordar la comunicació pública de les resolucions
sancionadores, respectant el dret a l’honor i la intimitat de les persones,
conforme a la legalitat vigent.
Article 102. Tots els expedients incoats en matèria pròpia de la jurisdicció
competitiva hauran de tramitar-se amb l’observança de les fases procedimentals
següents:
a) Resolució inicial i notificació fefaent d’aquesta a les parts interessades i a
aquelles que es considerin afectades per la decisió final.
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b) Termini per formular al·legacions, proposició de prova i pràctica d’aquesta.
c) Resolució final i comunicació fefaent a les parts intervinents,
especificació dels recursos pertinents i del termini per interposar-los.

amb

Article 103. Sense perjudici de l’observança de les fases procedimentals
assenyalades a l’article anterior, l’òrgan jurisdiccional de competició en matèria
de reclamació de part, efectuarà les següents actuacions:


Rebuda la reclamació de part, acordarà l’obertura d’expedient.



Donarà trasllat de la reclamació al seu destinatari, conferint un termini de
deu (10) dies per tal que efectuï les al·legacions i manifestacions que
cregui convenients.



Obrirà el tràmit de proposició i pràctica de prova, per un termini màxim
de deu (10) dies.



Finalment, i dins l’improrrogable termini de deu (10) dies, haurà de dictar
la corresponent resolució.

Els terminis fixats en el paràgraf anterior ho seran sense perjudici de la pràctica
de les diligències d’aclariment que acordi dur a efecte l’òrgan jurisdiccional de
competició, dins un termini màxim de deu (10) dies, en qualsevol moment de la
tramitació de l’expedient.
Article 104. Les actes subscrites pels àrbitres o els jutges constitueixen un mitjà
documental necessari en el conjunt de la prova de les infraccions de les regles i
normes esportives. La mateixa naturalesa tindran les ampliacions o aclariments
de les mateixes subscrits pels propis àrbitres o jutges, sia d’ofici, sia per
sol·licitud dels òrgans disciplinaris.
Això no obstant, els fets rellevants per al procediment i la seva resolució podran
acreditar-se per qualsevol mitjà de prova, podent els interessats proposar que
hom practiqui qualssevol d’aquells mitjans o aportar directament tots els que
tinguin interès per a la resolució correcta de l’expedient.
En l’apreciació de les faltes referents a la disciplina esportiva, les declaracions de
l’àrbitre o el jutge es presumiran certes, llevat d’error material manifest, que
podrà acreditar-se amb qualsevol mitjà admès en Dret.
Els informes dels observadors o delegats federatius s’incorporaran als
procediments jurisdiccionals perquè siguin valorats com un element probatori
més, segons els principis de la sana crítica, sense perjudici de l’esmentat als
apartats anteriors.
Article 105. Un cop iniciat qualsevol procediment, l’òrgan competent per a
incoar-lo podrà adoptar, amb subjecció al principi de proporcionalitat, les
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mesures provisionals que estimi pertinents per a assegurar l’eficàcia de la
resolució que pugui dictar-se.
L’adopció de mesures provisionals pot produir-se en qualsevol moment del
procediment, d’ofici o per petició raonada de l’instructor, mitjançant acord
motivat, que ha d’ésser notificat als interessats.
Contra l’acord d’adopció de qualsevol mesura provisional es pot interposar recurs
davant l’òrgan competent per a resoldre el recurs, en el termini de tres (3) dies
hàbils comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord en què s’adopti la
mesura.
Hom no podrà dictar mesures provisionals que puguin causar perjudicis
irreparables.
Article 106. Els òrgans competents podran, d’ofici o per sol·licitud de
l’interessat, acordar l’acumulació d’expedients quan es produeixin les
circumstàncies d’identitat o analogia raonable i suficient, de caràcter subjectiu o
objectiu, que fessin aconsellable la tramitació i resolució úniques.
L’acord d’acumulació serà comunicat als interessats en el procediment.
Article 107. En la Secretaria dels òrgans jurisdiccionals de la FCP haurà de durse escrupolosament i al dia un registre de les sancions imposades, als efectes,
entre d’altres, de la possible apreciació de circumstàncies modificatives de la
responsabilitat i del còmput dels terminis de prescripció tant d’infraccions com de
sancions.
Article 108. Les Bases de la Competició de cadascuna de les disciplines de
patinatge especificaran i regularan el procediment que hauran de seguir els
àrbitres i els jutges per tal de consignar en les actes dels partits, proves o
competicions tots els incidents i reclamacions que s’hagin produït durant llur
decurs i que considerin que han de posar-se en coneixement del Comitè Català
de Competició i Disciplina Esportiva de la FCP.

CAPÍTOL II – Del procediment extraordinari d’urgència
Article 109.
a) En el supòsit d’haver-se produït incidències arran o com a conseqüència de la
celebració d’un partit, prova o competició que puguin ésser qualificades com
constitutives d’una infracció lleu o greu contra la conducta esportiva i
necessitin l’acord immediat de l’òrgan disciplinari competent, l’expedient
preceptiu es tramitarà mitjançant un procediment d’urgència que asseguri
com a mínim la fase procedimental d’audiència a l’interessat, procurant, amb
el zel que calgui, dictar la seva resolució abans que tingui lloc l’encontre que
afectin.
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b) El procediment d’urgència s’iniciarà mitjançant l’acta del partit, prova o
competició que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha
d’ésser subscrita per l’àrbitre o el jutge i pels delegats dels clubs.
c) El procediment d’urgència també podrà iniciar-se mitjançant una denúncia de
la part interessada recollida en l’acta del partit, prova o competició, o feta
posteriorment, sempre que la denúncia es registri a les oficines de la FCP
abans de les dinou (19) hores del segon dia hàbil següent al dia en què hagi
tingut lloc el partit, prova o competició.
d) En el supòsit que els fets que puguin donar lloc a sanció no estiguin reflectits
en l’acta del partit, prova o competició, sinó mitjançant annex o document
similar, en el qual no hi hagi constància que l’infractor en conegui el
contingut, el procediment s’iniciarà en el moment en què tingui entrada a la
FCP el dit annex o el document en què quedin reflectits els fets objecte
d’enjudiciament.
Article 110. Un cop iniciat el procediment per la denúncia de la part interessada
o com a conseqüència d’un annex de l’acta o el document similar,
immediatament s’haurà de donar trasllat de la denúncia o de l’annex o el
document als interessats.
Article 111.
a) Els interessats, abans de les dinou (19) hores del segon dia hàbil següent al
dia en què els es lliurada l’acta del partit, en el cas especificat per l’article
109b, o abans de les dinou (19) hores del segon dia hàbil següent al dia en
què hagi estat notificada la denúncia o l’annex o el document similar, al qual
es refereixen els articles 109d i 110, podran formular, verbalment o per
escrit, les al·legacions o les manifestacions que, en relació amb els fets
imputats a l’acta, la denúncia o l’annex o el document similar, considerin
convenients a llur dret i podran, dins el mateix termini, proposar o aportar
també, si escau, les proves pertinents per a demostrar llurs al·legacions, si
tenen relació amb els fets imputats.
b) Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica de la qual es
requereix l’auxili de l’òrgan competent per a resoldre l’expedient, aquest,
abans de dictar la resolució pertinent, si estima procedent la pràctica de la
prova, haurà d’ordenar que es practiqui, haurà de disposar el que calgui
perquè es porti a terme el més aviat possible, com a màxim dins el termini de
tres (3) dies hàbils següents al dia en què n'hagi acordat la realització, i
haurà de notificar als interessats el lloc i el moment en què es practicarà, si la
prova requereix la presència dels interessats.
c) Si no es practiquen proves o un cop practicades les admeses o transcorregut
el termini establert per a practicar-les, l’òrgan competent, en el termini
màxim de cinc (5) dies, dictarà la resolució.
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d) En idèntic termini que el previst en l’article 109c, preclouran també les
reclamacions eventuals per suposades alineacions indegudes i, tot i haver-se
produït aquestes, romandrà automàticament convalidat el resultat del partit si
aquelles no s’haguessin presentat dins el termini referit, sens perjudici de les
responsabilitats que poguessin derivar-se de les infraccions.

CAPÍTOL III – Del procediment ordinari
Article 112.
a) Els òrgans jurisdiccionals de competició i disciplina esportiva jutjaran i
resoldran les qüestions de la seva competència mitjançant la tramitació d’un
procediment ordinari, el qual s’ajustarà als principis i regles de la legislació
general en matèria sancionadora i a les disposicions contingudes en el
present Títol.
b) El procediment per a enjudiciar les infraccions s’inicia amb la providència de
l’òrgan competent, d’ofici, a denúncia de part interessada o a requeriment de
la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat o del Tribunal Català de
l’Esport.
c) Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o les persones que
les presentin, la relació dels fets que puguin constituir infracció i la data de
comissió i, sempre que sigui possible, la identificació dels possibles
responsables.
d) La transcripció feta per l’àrbitre o el jutge en l’acta oficial del partit, prova o
competició, o en el seu annex, dels fets que siguin susceptibles de ser
qualificats d’infraccions de la conducta esportiva, tindrà la consideració de
denúncia de part als efectes de la incoació d’ofici d’un expedient ordinari.
Article 113. L’òrgan competent, abans que acordi l’inici del procediment, podrà
ordenar, amb caràcter previ, les investigacions i les actuacions necessàries per a
determinar si hi concorren circumstàncies que justifiquin l’expedient,
especialment pel que fa a determinar els fets susceptibles de motivar la incoació
de l’expedient, a identificar la persona o les persones que en puguin resultar
responsables i a les altres circumstàncies.
Article 114. L’òrgan competent, després de rebre la denúncia o el requeriment
per a incoar un expedient i practicades les actuacions prèvies que es considerin
pertinents, dictarà la providència d’inici de l’expedient si entén que els fets que
es denuncien poden constituir infracció. En cas contrari, dictarà la resolució
oportuna que acorda la improcedència d’iniciar l’expedient, la qual es notificarà a
qui ha presentat la denúncia o el requeriment per a iniciar l’expedient.
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Article 115. No es podrà interposar recurs contra la resolució que acordi l’inici
de l’expedient. Contra la que acordi la improcedència d’iniciar-lo, es podrà
interposar recurs davant l’òrgan superior, en el termini de tres (3) dies hàbils
comptats des de l’endemà de la notificació.
Article 116.
a) La providència en què s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el
nomenament d’instructor, el qual s’ha d’encarregar de la tramitació de
l’expedient, i el del secretari que ha d’assistir l’instructor en la tramitació, 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.
b) En la providència que acordi l’inici del procediment s’haurà de concedir als
interessats el termini de sis (6) 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.
Article 117. A l’instructor i al secretari els són aplicables les causes d’abstenció i
recusació previstes en la legislació de l’Estat per al procediment administratiu
comú. Els interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de tres (3)
dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació de la providència d’inici de
l’expedient i al mateix òrgan que l’hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la
recusació en el termini del tres (3) dies hàbils següents.
Contra les resolucions adoptades hom no donarà recurs, sense perjudici de la
possibilitat d’al·legar la recusació en interposar el recurs administratiu o
jurisdiccional, segons sigui pertinent, contra l’acte que posi fi al procediment.
Article 118. Un cop transcorregut el termini establert per l’article 116b,
l’instructor, mitjançant la resolució oportuna, ordenarà 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, l’instructor obrirà a prova
l’expedient per un termini no superior a vint (20) dies hàbils ni inferior a cinc (5),
i comunicarà als interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el
moment i la forma de practicar cada prova.
Article 119. Contra la resolució de l’instructor que denegui la pràctica d’una
prova proposada pels interessats, aquests poden reclamar a l’òrgan competent
per a resoldre l’expedient en el termini de tres (3) dies hàbils, a comptar de
l’endemà de la notificació de la resolució. L’òrgan competent, dins els cinc (5)
dies hàbils següents, resoldrà sobre l’admissió o el rebuig de la prova proposada
i, en el cas que l’admeti, resoldrà el que procedeixi per a la pràctica
corresponent.
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Article 120. Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves,
l’instructor, en el termini de deu (10) dies hàbils comptats des de l’endemà del
dia en què fineixi el termini de pràctica de les proves, proposarà 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, formularà un plec de càrrecs, en el qual
s’hauran 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 s’escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució s’hauran de
notificar als interessats perquè, en el termini de deu (10) 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.
Article 121. Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a
formular les al·legacions, l’instructor elevarà l’expedient a l’òrgan competent per
a resoldre’l i mantindrà o reformarà la proposta de resolució a la vista de les
al·legacions formulades pels interessats, per a la deliberació i la decisió de
l’expedient.
Article 122. La resolució de l’òrgan competent posarà fi a l’expedient i s’haurà
de dictar en el termini màxim de deu (10) dies hàbils, a comptar de l’endemà del
dia en què l’expedient és elevat a l’òrgan competent.

CAPÍTOL IV – Dels recursos
Article 123.
a) Les decisions acordades amb caire immediat per part dels àrbitres o els
jutges durant el desenvolupament d’un partit, prova o competició referides a
les infraccions de les regles de joc i de la conducta esportiva són
immediatament executives.
b) Les resolucions dictades en primera instància i per qualsevol procediment pels
Comitès Jurisdiccionals de Competició i Disciplina Esportiva, així com pel
President del Comitè d’Àrbitres, en matèria d’infraccions tècniques dels
col·legiats, podran ser recorregudes, en el termini de tres (3) dies hàbils
següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs, davant el Comitè
d’Apel·lació.
c) Les resolucions definitives adoptades en matèria disciplinària esportiva pels
òrgans competents dels clubs o associacions esportives afiliats, quan
exhaureixin la via associativa, podran ser recorregudes davant el Comitè
d’Apel·lació, en el termini dels deu (10) dies hàbils següents al de la
notificació de la resolució objecte de recurs.
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d) Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs o associacions esportives
afiliats, podrà interposar-se recurs davant el Comitè d’Apel·lació, en el termini
dels tres (3) dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de
recurs o al d’aquell en què s’entengui desestimada tàcitament la reclamació
perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert.
Article 124.
a) Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació en l’àmbit de llur competència
revisora en matèria electoral, disciplinària esportiva i competitiva,
exhaureixen la via federativa, i contra elles es podrà interposar recurs davant
el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, en el termini
dels deu (10) dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de
recurs o al d’aquell en què el recurs inicial s’ha d’entendre desestimat
tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa dins el termini
establert.
b) Contra els acords que adopti l’òrgan electoral de la FCP podrà interposar-se
recurs davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya,
dins el termini dels tres (3) dies hàbils següents al de la notificació de l’acord
objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació s’entengui desestimada
tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini
establert.
c) Les resolucions definitives adoptades pels òrgans competents dels clubs i de
la FCP en matèria disciplinària associativa, o qualsevol altra decisió emanada
de llurs òrgans de govern i representació, haurà d’ésser a l’autoritat judicial,
sens perjudici del que estableix el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol,
pel qual s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, per a la resolució
extrajudicial dels conflictes en l’esport.
Article 125. L’escrit d’interposició de qualsevol recurs haurà d’expressar:


El nom i cognoms de la persona física o la denominació del club, que siguin
interessats, incloent-hi, en el segon cas, el nom del seu representant legal i
fent-hi constar, en un o altre, el domicili i l’adreça electrònica que designi a
efectes de notificació.



Si s’escau, el nom i cognoms del representant de l’interessat, havent
d’acreditar aquesta qualitat, pels mitjans legals pertinents o a través de
compareixença davant la Secretaria de l’òrgan competent.



L’acord que hom recorre i el precepte infringit en el mateix.



Les al·legacions que es considerin oportunes, així com les propostes de
prova que s’ofereixin en relació amb aquelles i els raonaments o preceptes
en què creguin poder basar llurs demandes.
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Les pretensions que dedueixin d’aquestes al·legacions, raonaments i
preceptes.



L’òrgan al qual s’adreça.



El lloc, data i signatura.

Article 126. Un cop interposat el recurs, l’òrgan competent per a resoldre’l
n’haurà de donar trasllat immediatament als altres interessats perquè, si escau,
puguin impugnar-lo en el termini de dos (2) dies hàbils.
Article 127. En la tramitació de recursos no s'admetran ni practicaran d'altres
proves que les que haguessin estat proposades en temps i forma davant el
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva i no hagués estat admesa la seva
pràctica o no s'haguessin pogut practicar per una causa aliena al recurrent.
En tot cas, les proves que s'admetin segons el que determina el paràgraf
anterior, s'hauran de practicar en el termini màxim dels sis (6) dies hàbils
següents, amb intervenció de les parts, si la prova ho requereix.
Article 128. Un cop transcorregut el termini establert per l’article 126, si no s’ha
demanat cap prova, o, si escau, no s’ha practicat la que ha estat admesa o ha
transcorregut el termini fixat per l’article 127 sense que s’hagi practicat, l’òrgan
competent per a resoldre el recurs dictarà la resolució oportuna en el termini
màxim de deu (10) dies, la qual s’ha de notificar als interessats, amb expressió
dels recursos que s’hi puguin interposar en contra i el termini per a interposarlos.
Article 129. En el cas que hagi transcorregut el termini establert per l’article
128 sense que s’hagi dictat resolució expressa, s’entendrà que el recurs ha estat
desestimat, i es deixarà expedita la via administrativa.
Article 130. Les sancions imposades són immediatament executives, sense que
les reclamacions o els recursos que s’hi interposin en contra en paralitzin o en
suspenguin l’execució, 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 concorre algun dels requisits següents:





Si hi concorre una 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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Article 131.
a) La resolució d’un recurs confirmarà, revocarà o modificarà la decisió
recorreguda, sense que, en cas de modificació, en pugui derivar més perjudici
per a l’interessat, quan aquest sigui l’únic recorrent.
b) Si l’òrgan competent per resoldre considerés l’existència de vici formal, podrà
ordenar la retroacció del procediment fins al moment en què es va produir la
irregularitat, amb indicació expressa de la fórmula per resoldre-la.
Article 132. Els interessats podran desistir de llurs pretensions en qualsevol
fase del procediment, però això només tindrà efectes respecte al qui ho fes.
El desistiment podrà formular-se de forma escrita o verbal, compareixent en
aquest segon cas l’interessat davant l’òrgan competent, el Secretari del qual,
juntament amb aquell, subscriurà la diligència corresponent.
Si no hi hagués altres interessats o aquests acceptessin també de desistir,
l’òrgan competent considerarà acabat el procediment en via de recurs, llevat que
acordés que, per raons d’interès general, hagi de substanciar-se.

TÍTOL V
ÒRGANS DISCIPLINARIS
Article 133. Els òrgans disciplinaris de la FCP, als quals correspon l’exercici de la
potestat d’aquesta naturalesa, són, segons disposen els Estatuts de la FCP i es
determina en l’article 5 d’aquest Reglament, els Comitès Territorials de
Competició i Disciplina Esportiva i el Comitè Català de Competició i Disciplina
Esportiva, en llurs respectives instàncies i competències.
Article 134. Correspon al Comitè Català de Competició i Disciplina Esportiva en
l’àmbit de les seves competències:


Conèixer de tots els fets i circumstàncies que afectin el règim disciplinari
esportiu propi del patinatge i imposar, en el seu cas, les sancions que
procedeixin d’acord amb les normes i disposicions del present Reglament.



Suspendre, avançar o retardar partits, proves i competicions, determinant
la nova data de celebració, sempre que sigui procedent.



Decidir sobre donar per acabat un partit, prova o competició, per
suspensió o per no celebrat, quan es produeixin les circumstàncies que
així ho determinin.
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Designar on s’ha de celebrar un partit, prova o competició quan, per
clausura de pista o per qualsevol altre causa, no es pugui disputar en el
lloc previst.



Alterar el resultat d’un partit, prova o competició en el cas que a
l’esmentat resultat concorregués la infracció molt greu d’haver-se produït
per la predeterminació a què es refereix l’article XX d’aquest Reglament.



Fixar la data i l’hora de començament dels partits d’hoquei patins i hoquei
línia corresponents a una determinada jornada o jornades, quan els
resultats puguin tenir influència per a la classificació general.



Nomenar, d’ofici o a sol·licitud de qualsevol dels clubs contendents,
delegats federatius en els partits, proves i competicions de patinatge.
Quan sigui a instància dels clubs, la sol·licitud haurà de tenir entrada a la
FCP, com a mínim, cinc dies abans de la data de celebració del partit,
prova o competició de què es tracti.

Les despeses que es produeixin per l’assistència de l’esmentat delegat federatiu
a l’esdeveniment esportiu seran per compte del club sol·licitant.
El procediment que s’haurà de seguir en aquests casos vindrà regulat per les
Bases de la Competició de cadascuna de les disciplines de patinatge.

DISPOSICIONS FINALS
Disposició 1. El present Reglament es complementarà amb les normes
específiques i particulars que estableixin les Bases de la Competició de
cadascuna de les disciplines de patinatge.
Disposició 2. Aquestes normes aprovades per l’Assemblea de Clubs de la
Federació Catalana de Patinatge entraran en vigor a partir de l’inici de la
temporada immediatament següent a la data de la dita aprovació.
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