FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÁSTICA

LLIBRE III

REGLAMENT DISCIPLINARI

QÜESTIONS PRÈVIES I GENERALS
Naturalesa i definició
Article 1r
La Federació Catalana de Gimnàstica coneixerà i resoldrà aquelles qüestions que es plantegin de
naturalesa competitiva i disciplinària, en relació o com a conseqüència de la pràctica de l'esport,
infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les normes de
conducta associativa d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, de l'esport, i els estatuts i/o
reglaments específics.
Objecte
Article 2n
El present reglament té per objecte el desenvolupament dels estatuts de la Federació Catalana de
Gimnàstica, d’ara endavant FCG, i de la normativa disciplinària establerta amb caràcter general en el
Títol Quart del Decret Legislatiu 1/2000 de l’esport a Catalunya, desenvolupada a través del Decret
70/94 de 22 de març pel qual es regulen les federacions esportives catalanes, en el seu capítol 6è.
Compatibilitat disciplinària
Article 3r
El règim disciplinari esportiu aquí regulat, és independent de la responsabilitat civil o penal, així com
del règim derivat de les relacions laborals , que es regiran per la legislació que en cada cas
correspongui.
L’òrgan disciplinari competent, d’ofici o a instància de l’instructor de l’expedient, haurà de comunicar al
Ministeri Fiscal aquelles infraccions que poguessin revestir caràcter de delicte o falta penal.
En tal cas, acordarà la suspensió del procediment, segons les circumstàncies, fins que recaigui la
corresponent resolució judicial, podent adoptar mesures cautelars mitjançant providència notificada a
totes les parts interessades.
La imposició de sancions en via administrativa, conforme al que es preveu en la Llei de l’Esport i
disposicions de desenvolupament per a la prevenció de la violència en els espectacles esportius, no
impedirà, en el seu cas i atenent al seu diferent fonament , la depuració de responsabilitats d’índole
esportiva, sense que puguin recaure sancions d’idèntica natura.
En el supòsit de que un mateix fet pogués donar lloc a aquella responsabilitat administrativa i a la
d’índole esportiva, el Comitè de Disciplina Esportiva comunicarà a l’autoritat corresponent els
antecedents de que disposés, amb independència de la tramitació del procediment disciplinari
esportiu.
Quan el Comitè de Disciplina Esportiva tingués coneixement de fets que poguessin donar lloc,
exclusivament, a responsabilitat administrativa, donarà trasllat sense més dels antecedents de que
disposi a la autoritat competent.
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Potestat disciplinària
Article 4t
La FCG, és la titular legítima de la potestat d'enjudiciar i, si s'escau, sancionar a:
- Clubs i/o Associacions esportives i membres adherits
- Directius, tècnics i esportistes .
- Jutges.
- Els components de la mateixa Federació i en general totes aquelles persones físiques o
jurídiques que desenvolupen la seva activitat federada en l'àmbit autonòmic de Catalunya.
Definició i classificació de les infraccions
Article 5è
A) DE LES REGLES DE JOC
Les accions o omissions que durant el transcurs d'una prova o competició de caire federatiu
vulnerin les normes reglamentàries establertes, reguladores de la pràctica del esport de la
Gimnàstica i de les seves especialitats.
B) A LA CONDUCTA ESPORTIVA
Les accions o omissions contràries al que disposen les normes generals o específiques de
disciplina i convivència esportiva siguin o no comeses durant el transcurs d'una prova o
competició de caire federatiu.
C) DE LES NORMES DE CONDUCTA ASSOCIATIVA
Les accions o omissions que comportin l'incompliment de les prescripcions estatutàries o
reglamentàries de la FCG.
Finalitat de la sanció
Article 6è
Les sancions tenen caràcter educatiu, preventiu i correctiu, i llur imposició tindrà sempre com a finalitat la
protecció de l’interès general de l’esport de la gimnàstica.
Classificació de les sancions
Article 7è
La FCG, podrà imposar les següents classes de sancions :
• Avís
• Suspensió o inhabilitació temporal
• Privació temporal o definitiva dels drets d’associat
• Privació de la llicència federativa
• Inhabilitació a perpetuïtat
• Multa
• Clausura de les instal·lacions esportives
• Desqualificació a la prova
• Pèrdua de punts o llocs a la classificació
• Pèrdua o descens de categoria
• Prohibició d’accedir a instal·lacions esportives
• Pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics.
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Pel que fa a les multes econòmiques
Article 8è
A) La sanció de multa sols podrà imposar-se a aquells infractors que percebessin retribució
econòmica, subvenció o ajut econòmic per la seva tasca.
B) La sanció de multa podrà imposar-se de forma simultània a qualsevol altre sanció que els òrgans
disciplinaris estimin oportú.
Article 9è
El no pagament de les multes determinarà la suspensió per un període no inferior ni superior al de la
suspensió que pogués imposar-se per la comissió d’una infracció del mateix caràcter que el que tenia
la infracció que determinà la imposició de la multa impagada.
Article 10è
Els ingressos derivats de la imposició de sancions es destinaran al compliment dels objectius de
promoció de la Gimnàstica.
Instrucció prèvia d’un expedient
Article 11è
Per a imposar sancions per qualsevol tipus d'infracció serà preceptiva la instrucció prèvia d'un expedient,
d'acord amb el procediment que està establert en els estatuts, article 101 i successius.
Circumstàncies modificatives de la responsabilitat
Article 12è
Les circumstàncies modificatives de la responsabilitat són les següents:
• Agravants
• Atenuants
• Eximents
Article 13è
Seran circumstàncies AGREUJANTS de la responsabilitat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La reiteració
La reincidència
El preu, recompensa o promesa
El perjudici econòmic ocasionat
Ser directiu o ostentar un càrrec de direcció a l’estructura federativa
Es considerarà com especialment agreujant la implicació de menors d’edat, així com el que es
derivi de la comissió de la falta, i, de manera directa, perjudici per a menors d’edat.
g) Existència d’intencionalitat

a) Existirà reiteració quan l'autor d'una infracció hagués estat sancionat en el transcurs d'una mateixa
temporada per un altre fet que tingués assenyalada una sanció igual o més elevada o per més d'un que
tingués assenyalada una sanció inferior.
b) Existirà reincidència quan l'autor d'una infracció hagués estat sancionat en el transcurs d'una mateixa
temporada per un fet de la mateixa o anàloga naturalesa al que s’hagi de sancionar.
Article 14è
Seran circumstàncies ATENUANTS:
a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció.
b) El penediment espontani.
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Article 15è
La responsabilitat disciplinària S'EXTINGIRÀ:
Per l'acompliment de la sanció
Per prescripció de les infraccions o de les sancions
Per mort de l'inculpat
Per aixecament de la sanció
Article 16è
Els òrgans disciplinaris podran, en el exercici de llur funció, aplicar la sanció en el grau que estimin
oportú, tenint en compte la naturalesa dels fets, la personalitat del responsable, les conseqüències de la
infracció i la concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants.
PRESCRIPCIONS
Prescripció de les infraccions
Article 17è
Les infraccions i les sancions tipificades i establertes per aquesta Llei prescriuen en el terminis següents:
a) Les molt greus, als dos anys.
b) Les greus, a l’any.
c) Les lleus, als sis mesos.
El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en què la infracció s’ha comès, i el
de les sancions, l’endemà del dia en què ha esdevingut ferma la resolució mitjançant la qual s’imposa la
sanció.
La prescripció s’interromp per l’inici, amb coneixement de la persona interessada, del procediment
sancionador, en el cas de les infraccions, i del procediment d’execució, en el cas de les sancions. El
termini de prescripció torna a transcórrer si aquests procediments estan paralitzats durant més d’un mes
per causa no imputable al presumpte infractor o infractora o a l’infractor o infractora.
En les infraccions derivades d’una activitat continuada, la data inicial del còmput és la de finiment de
l’activitat o la del darrer acte mitjançant el qual la infracció s’hagi consumat.
No prescriuen les infraccions en què la conducta tipificada implica una obligació de caràcter permanent
per al titular.
Article 18è
La baixa federativa o la no obtenció de la llicència o quota, segons els casos, no eximirà del compliment
íntegre de la sanció imposada.
Si el sancionat no complís la seva sanció dins de la temporada, s’haurà de fer en la o les següents fins a
la finalització de la sanció imposada.
Notificacions i terminis.
Article 19è
Tots els terminis esmentats en aquest reglament disciplinari s’entendran en dies hàbils excepte que
s’especifiqui expressament el contrari.
Quan es parli de mesos, s’entendran mesos naturals, tret que s’esmenti el contrari.
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CAPÍTOL SEGON
ESCALA GENERAL DE SANCIONS
Article 20è

Escala General

1.-Per infraccions molt greus:
a) Inhabilitació a perpetuïtat.
b) Privació definitiva de la llicència federativa.
c) Suspensió o privació de llicència o inhabilitació temporal per temps d’un a quatre anys o, si s’escau,
d’una a quatre temporades.
d) Pèrdua de punts o llocs en la classificació.
e) Clausura de les instal·lacions esportives des de quatre proves a un any.
f) Celebració a porta tancada, en instal·lacions pròpies o neutrals, de quatre proves o en competicions
a una temporada.
g) Pèrdua o anul·lació de la prova o la competició o de l’eliminatòria.
h) Multa de 1200 € a 3.000 €
i) La prohibició d’accedir a cap instal·lació esportiva per un període d’un a quatre anys
j) Pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics per un període d’un a quatre anys.

2.- Per infraccions greus:
a) Suspensió o privació de llicència o inhabilitació per temps d’un mes a un any.
b) Clausura de les instal·lacions esportives d’una a tres proves o competicions o fins dos mesos.
c) Celebració a porta tancada, en instal·lacions pròpies o neutrals, d’una a tres proves o competicions.
d) La desqualificació en la prova.
e) Multa de 600 € a 1.200 €.
f) Suspensió o inhabilitació per un període de cinc proves o competicions a una temporada.
h) La prohibició d’accedir a cap instal·lació esportiva per un període màxim d’un any.
i) Pèrdua del dret a rebre subvencions o ajuts públics per un període màxim d’un any.

3.- Per infraccions lleus:
a) Suspensió o inhabilitació fins a un mes o d’una a quatre proves o competicions.
b) Advertiment de clausura de les instal·lacions esportives.
c) Avís
d) Multa de fins a 600 €.

Reglament Disciplinari – Aprovat per l’Assemblea General Extraordinària de 26-6-2006

Pàgina 5 de 15

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÁSTICA

INFRACCIONS MOLT GREUS

RELACIO D’INFRACCIONS MOLT GREUS
Art. 21.1
Abusos d’autoritat i usurpació d’atribucions
Art. 21.2
Aplicació indeguda o no reglamentària de fons i d’efectes en propi profitArt. 21.3
El trencament de la sanció imposada per falta molt greu o greu.
Art. 21.4
Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o competició.
Art. 21.5
Posar-se d’acord amb un equip contrari o un esportista individual, en el resultat final d’una prova o
competició, amb l’objectiu d’afavorir a un dels equips o bé a un tercer.
Art. 21.6
La participació indeguda i amb mala fe, pel fet de no complir els requisits reglamentaris o ésser
subjecte de sanció que impedeixi participar.
En el cas de l’apartat anterior, el club, si hagués actuat de mala fe, serà el responsable.
Als efectes del present apartat, es considera mala fe el fet que l’esportista participi coneixent la
comissió d’aquesta irregularitat.
Art. 21.7
Especular greument amb material esportiu propietat de la Federació i facilitat per aquesta en concepte
d’ajut esportiu.
Art. 21.8
La falta d’assistència no justificada a la convocatòria de la selecció catalana .
Als efectes d’aquest article s’enten tan per entrenaments com per a competir.
Art. 21.9
Quan, arran d’una competició, es produeixin incidents de públic de naturalesa molt greu.
Per determinar la gravetat dels incidents es tindrà en compte la transcendència dels fets, l’existència o
l’absència d’antecedents, l’adopció o no de mesures que condueixen a la prevenció de la violència, el
major o menor nombre de persones intervinents i les altres circumstàncies que l’òrgan disciplinari
ponderi racionalment, entenent-se sempre com béns de protecció jurídica especial la integritat física
dels jutges i el desenvolupament normal de la prova o la competició; qualificant-se, a més, com a
factors específics de la gravetat la contumàcia en l’actitud violenta i el fet que aquesta no sigui
individualitzada, sinó col·lectiva o tumultuosa, llevat, en el primer supòsit, que, tot i tractant-se d’un
incident aïllat, origini un resultat objectivament greu, encara que no en siguin les víctimes els jutges.
En aquells supòsits en què resulti agredit algun jutge, havent-li calgut assistència mèdica, aquell haurà
de remetre l’informe facultatiu corresponent.
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Art. 21.10
La identificació, la denúncia i, si s’escau, la posada a disposició de l’autoritat competent, així com
l’adopció de mesures disciplinàries que, en l’ordre intern, poguessin acordar els clubs respecte als
autors de qualsevol mena d’incidents de públic, podrà ésser tingut en compte pels òrgans disciplinaris
competents per tal d’atenuar les sancions que fos pertinent d’imposar.
Art. 21.11
Les agressions col·lectives i tumultuoses als jutges quan posin en perill la continuació de la prova.
Art. 21.12
La ofensa greu i reiterada a les autoritats esportives o Comitès federatius i en general quan amb
aquesta conducta, en qualsevol aspecte, signifiqui un descrèdit o una injuria per a l’organització o
alguna de les persones o els organismes que la integren.
Art. 21.13
Agressions a àrbitres, jutges, tècnics i directius o autoritats esportives, portant a terme l’acció amb un
propòsit inequívoc de causar dany i originant el fet lesió de gravetat especial, tant per la seva pròpia
naturalesa com pel temps de baixa que suposi.
Les conseqüències lesives a què es refereixen els apartats anteriors, hauran d’acreditar-se en tot cas
mitjançant certificació mèdica, això sense perjudici que, a més, els Òrgans disciplinaris competents
aconsegueixin, per proveir-hi millor, qualsevol altres informes o dictàmens pericials.
Art. 21.14
Les agressions al públic o als esportistes.
Art. 21.15
Les protestes, les intimidacions o les coaccions que impedeixin la celebració d’una prova o
competició, que obligui a la suspensió temporal o definitiva.
Art. 21.16
Les protestes airades i que ofenguin, les intimidacions o les coaccions contra jutges, tècnics, directius
i d’altres autoritats esportives.
Art. 21.17
Promoció, incitació o utilització de pràctiques prohibides destinades a augmentar artificialment les
capacitats físiques dels esportistes o a modificar els resultats de les competicions.
Art. 21.18
Manipulació del material esportiu contra les regles tècniques que posi en greu perill la seguretat en la
competició o les persones.
Art. 21.19
La reincidència en la comissió de faltes greus.
A tal efecte, s’entendrà com a reincidència la comissió de dos faltes greus en un mateix temporada
esportiva.
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INFRACCIONS GREUS

RELACIÓ D’INFRACCIONS GREUS
Art. 22.1
La promesa o lliurament de quantitats en efectiu o compensacions avaluables en diners per part d’un
tercer club com a estímul per aconseguir un resultat positiu, així com la seva acceptació o recepció i la
simple intermediació.
Art. 22.2
L’incompliment dels deures propis de l’organització de les proves i les competicions i els que són
necessaris per al seu desenvolupament normal.
Art. 22.3
L’incompliment d’un club per segon cop i successiu, en una mateixa temporada de l’obligació d’abonar
les quotes establertes per la quantia i les condicions que la FCG tingui establert.
Art. 22.4
L’alteració maliciosa de les condicions de les instal·lacions esportives, no reparació, per voluntarietat o
negligència, de les deficiències motivades per força major o accident fortuït.
Art. 22.5
La renúncia a participar en una competició, un cop realitzada la inscripció i abans d’iniciar-se aquesta,
la qual cosa comportarà la pèrdua dels drets d’inscripció, llevat de causa justificada.
Art. 22.6
Quan arran d’una prova o competició es produeixin incidents de públic, qualificats de greus.
Per a la determinació de la gravetat de l’esdevingut, prevaldran les regles que es contenen en l’article
28.11 del present reglament.
Art. 22.7
La manipulació o l’alteració, ja sigui personalment o a través de persona intermediària, del material o
equipament esportiu i federatiu, sempre i quan s’efectuï amb mala fe.
Art. 22.8
La falsedat en la declaració de les dades per l’expedició de la llicència.
Art. 22.9
Els espectadors que estiguin en possessió de la llicència federativa en vigor i causin amb el seu
comportament incidents en les instal·lacions esportives que no permetin el normal desenvolupament
de la competició o molestin de forma reiterada als esportistes.
Art. 22.10
Incompliment, conscient i reiterat, d’ordres, d’instruccions, d’acords o d’obligacions reglamentàries que
dicten els òrgans federatius competents.
Art. 22.11
Actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o el decòrum esportiu.
Art. 22.12
Provocar l’animositat del públic, aconseguint-la i si, a més, es produïssin per aquest motiu incidents
greus, en funció de llur entitat, això sense perjudici, és clar, de les sancions que corresponguin com a
conseqüència de les incidències produïdes.
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Art. 22.13
El fet d’insultar o d’ofendre als jutges, els directius o les autoritats esportives, si fos de manera
reiterada i especialment ostensible, llevat que constitueixi falta més greu.
Art. 22.14
El fet d’amenaçar o de coaccionar de manera o en termes que revelin la intenció de dur a terme
aquest propòsit les mateixes persones que enumera l’apartat anterior llevat, així mateix, del fet que es
consideri infracció de més entitat.
Art. 22.15
El fet d’arrapar, d’empentar o de sacsejar, o de produir-se, en general, altres actituds envers els jutges
que, pel fet d’ésser només lleument violentes, no acreditin ànim agressiu per part de l’agent.
Art. 22.16
El fet de la consumació d’agressió, contra els jutges, els directius o les autoritats esportives per
l’inductor que incités o prorrogués un altre.
Art. 22.17
El fet de comportar-se de manera violenta, arran de la prova o la competició, envers un adversari i
originar conseqüències danyoses o lesives que siguin considerades com greus, per llur pròpia
naturalesa o per la inactivitat que poguessin determinar, sempre que no constitueixi falta de més
entitat.
Art. 22.18
El fet d’agredir un altre i originar lesió que determini la baixa de l’ofès, sempre que no constitueixi falta
més greu, ponderant-se com a factor determinant de l’element d’intencionalitat, necessari en aquesta
infracció, la circumstància que l’acció tingui lloc estant la prova o competició detinguda o a una
distància tal del lloc on es desenvolupa el mateix que resulti impossible d’intervenir en un episodi
d’aquell.
Art. 22.19
El fet d’agredir un espectador, sempre que no constitueixi una falta més greu.
Art. 22.20
La conducta contrària al bon ordre esportiu quan es qualifiqui de greu.
Art. 22.21
El jutge que, amb falta de diligència notòria, redacti les actes o els informes descrivint les incidències
de manera equívoca o ometent-hi fets, dades o aclariments i qualificació pels òrgans disciplinaris.
Art. 22.23
Si, havent-hi malícia, el jutge no redactes fidelment les actes, els informes o les notes, en falsegés el
contingut, en tot o en part, desvirtués o ometés fets o conductes, o faltés a la veritat o confongués
sobre uns i altres.
Art. 22.23
L’agressió confusa i tumultuària entre esportistes d’un o altre equip. Essent responsable els clubs
respectius amb independència de la sanció que correspongui als qui haguessin estat identificats com
a autors de l’agressió. Quan, també amb confusió i tumult, hom agredís els jutges, dirigents o
autoritats federatives, sense que es conti l’autoria.
Art. 22.24
Les protestes i els actes de rebel·lia contra acords de la FCG o de la directiva del club al qual pertany
l’esportista.
Art. 22.25
La participació en competicions no autoritzades o consentides per els òrgans esportius corresponents.

Reglament Disciplinari – Aprovat per l’Assemblea General Extraordinària de 26-6-2006

Pàgina 9 de 15

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÁSTICA

Art. 22.26
Quan es produeixi participació indeguda d’un esportista i això fos imputable a negligència.
Hom entén per negligència l’omissió d’aquella diligència que exigeixi la pròpia naturalesa de la relació
esportiva, de l’afiliació federativa i de la participació en les competicions oficials.
Art. 22.27
La retirada d’un equip o un esportista, jutge o tècnic de les instal·lacions esportives, un cop
començada la prova o competició, es qualificarà com a no compareixença.
Art. 22.28
La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions emanades de jutges, de tècnics i de
directius i altres autoritats esportives.
Art. 22.29
La retirada d’un equip o gimnasta de la competició, un cop començada, sense causa justificada.
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INFRACCIONS LLEUS

RELACIÓ D’INFRACCIONS LLEUS
Art. 23.1
L’incompliment de les disposicions que regulen la publicitat en la roba esportiva per part dels clubs
respecte a llur esportistes.
Art. 23.2
L’incompliment de l’obligació d’impedir la permanència a les instal·lacions esportives i l’accés als
vestidors a altres persones diferents de les que siguin autoritzades.
Art. 23.3
Els incidents de públic qualificats de lleus.
Als efectes d’aquest apartat, l’òrgan de competició i disciplina podrà imposar arran d’una mateixa
prova o competició, més d’una de les sancions que corresponguin per aquests fets, quan es tracti de
fets diferents esdevinguts en moments diferents amb solució de continuïtat entre uns i altres.
Art. 23.4
L’incompliment d’un club de l’obligació d’abonar les quotes establertes per la quantia i les condicions
que la FCG tingui establert.
Art. 23.5
El fet de formular observacions o objeccions als jutges quan no estigui permès.
Art. 23.6
El fet de cometre actes de desconsideració amb els jutges, les autoritats esportives, els directius, els
tècnics, els espectadors o altres esportistes.
Art. 23.7
El fet d’adoptar actituds passives o negligents en el compliment de les ordres, les decisions o les
instruccions del jutge, o desoir o desatendre les mateixes.
Art. 23.8
Infracció a les regles de la prova o la competició determinin que el jutge adopti la mesura disciplinària
sobre el culpable, llevat que l’òrgan disciplinari qualifiqui el fet com de més gravetat.
Art. 23.9
El fet de fer servir actuacions perilloses causant dany que minvi les facultats de l’ofès, circumstància
que haurà d’acreditar-se mitjançant certificació expedida per facultatiu.
Art. 23.10
El fet d’insultar, d’ofendre, d’amenaçar o de provocar a un altre, sempre que no constitueixi falta més
greu.
Art. 23.11
El fet d’adreçar-se als jutges, els directius o les autoritats esportives en termes o amb actituds
injurioses o de menyspreu, sempre que l’acció no sigui una falta més greu.
Art. 23.12
Pel fet de provocar algú contra un altre. Si s’aconseguís es castigarà com a inducció, imposant-se al
culpable la mateixa sanció que a l’autor material del fet.
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Art. 23.13
El fet de pronunciar termes o expressions atemptatòries contra el decòrum o la dignitat o realitzar
gestos o signes que, per llur procacitat, es tinguessin en el concepte públic per ofensius.
Art. 23.14
El fet de protestar de forma ostensible o insistent als jutges, sempre que no constitueixi falta més
greu.
Art. 23.15
El fet de procurar l’animositat del públic sense aconseguir el propòsit.
Art. 23.16
El fet de comportar-se de manera violenta arran de la prova o la competició o com a conseqüència
directa d’algun episodi del mateix, sempre que l’acció origini risc, però no es produeixin
conseqüències danyoses o lesives.
Art. 23.17
El jutge que cometi irregularitat en la redacció o la remissió de les actes sempre que no constitueixi
una infracció de més gravetat.
Art. 23.18
El no acompliment dels deures de jutges o d’entrenadors que siguin reflectits en el codi de la FIG o de
la FIT, o normes de la Federació publicades.
Art. 23.19
La no compareixença d’un equip o un esportista, un tècnic, un jutge, un delegat o algú del personal
d’organització amb l’antelació que cal perquè la prova o competició comenci a l’hora fixada per causes
imputables a negligència; o no es presenti a la mateixa sense justificar..
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PROCEDIMENTS
Procediment ordinari
Article 24è
1.- El comitè de competició i disciplina esportiva (CCDE) jutjarà i resoldrà les qüestions disciplinàries
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 reglament.
2.- La transcripció feta pels jutges, a l’acta o l’informe oficial de la prova o la competició o en el seu
annex, de 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 25è
La providència per la qual hom acordi l’inici d’un expedient disciplinari inclourà la relació dels fets
imputats, el nomenament de l’Instructor, que podrà ésser un membre del CCDE, i Secretari, que en
serà el de la Federació i el termini establert per a la proposició i la pràctica de la prova que hom
consideri necessària, havent de ser notificada a l’interessat de manera fefaent o per correu certificat
amb acusament de rebuda.
Article 26è
A l’instructor o instructora i al secretari o secretària 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 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 dels tres 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 27è
En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als interessats el termini de sis
dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, perquè puguin proposar per escrit la pràctica de
totes les diligències de prova que puguin conduir a l’aclariment dels fets i a l’enjudiciament adequat.
Una vegada transcorregut el termini anterior, l’instructor ordenarà la pràctica de totes les diligències
adients per a la determinació i comprovació dels fets així com per a la fixació de les infraccions
susceptibles de sanció.
Article 28è
1.- Els fets rellevants per al procediment podran acreditar-se per qualsevol mitjà, un cop que
l’Instructor declari l’obertura de la fase de proves, que tindrà una durada d’entre cinc i quinze dies
hàbils, comunicant als afectats amb prou antelació el lloc i moment de la mateixa.
2.- Els interessats poden proposar, en qualsevol moment abans de l’inici de la fase de proves, la
pràctica de qualsevol prova o aportar directament les que tinguin interès per a la resolució adient i
correcta de l’expedient.
3.- Contra la denegació expressa o tàcita de la prova proposta pels interessats, aquests podran
presentar reclamació en el termini de tres dies hàbils davant l’òrgan competent per resoldre
l’expedient, qui haurà de pronunciar-se en el termini de tres dies més. La interposició de la reclamació
no paralitzarà mai la tramitació de l’expedient.

Reglament Disciplinari – Aprovat per l’Assemblea General Extraordinària de 26-6-2006

Pàgina 13 de 15

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÁSTICA

Article 29è
1.- Basant-se en les actuacions fetes, i en un termini no superior a un mes a partir de l’inici del
procediment, l’Instructor proposarà el sobreseïment o formularà el plec de càrrecs corresponent
incloent-hi els fets imputats, les circumstàncies concurrents i les suposades infraccions, així com les
sancions que puguin ser aplicables. Per causes justificades, l’Instructor podrà sol·licitar l’ampliació del
termini referit al CCDE per resoldre.
2.- En el plec de càrrecs, l’Instructor presentarà una proposta de resolució que es notificarà als
interessats perquè en el termini de deu dies hàbils puguin examinar l’expedient i presentar per escrit
totes les al·legacions que considerin adients en defensa de llurs drets o interessos.
3.- Així mateix, en el plec de càrrecs, l’Instructor haurà de proposar el manteniment o aixecament de
les mesures provisionals que, si s’escau, s’haguessin adoptat.
4.- Un cop transcorregut el termini establert en l’apartat anterior, l’Instructor, sense més tràmit, elevarà
l’expedient al CCDE per resoldre, al qual s’uniran, si s’escau, les al·legacions presentades.
Article 30è
La resolució del CCDE posa fi a l’expedient i s’haurà de dictar en el termini màxim de deu dies hàbils,
a comptar des del següent al de l’elevació de l’expedient per l’Instructor, havent d’ésser notificada als
interessats amb l’especificació dels recursos oportuns.
Procediment extraordinari d’urgència
Article 31è
En el supòsit d’haver-se produït incidències arran o com a conseqüència de la celebració d’una prova
o competició, que puguin ésser qualificades com a constitutives d’una infracció lleu o greu contra la
conducta esportiva i necessitin l’acord immediat del CCDE, l’expedient, preceptiu es tramitarà
mitjançant un procediment extraordinari 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 el més aviat
possible.
Article 32è
1.- Tractant-se de les infraccions esmentades en l’article anterior, comeses en el decurs d’una prova o
competició que tinguin constància en les actes o annexos eventuals a les mateixes, el tràmit
d’audiència no necessitarà requeriment previ per part de l’òrgan competent i els interessats podran
exposar davant el mateix, en forma verbal o escrita, les al·legacions o manifestacions que, en relació
amb el contingut dels documents meritats o en la pròpia competició, considerin convenients a llur dret,
aportant, si s’escau, les proves pertinents.
2.- Aquest dret podrà exercir-se en un termini que es clourà a les vint hores del segon dia hàbil
següent al de la competició que es tracti, moment en el qual hauran de obrar a la secretària de la
FCG, les al·legacions o les reclamacions que es formulin.

RECURSOS
Contra els acords dels jutges
Article 33è
Les decisions acordades amb caire immediat per part dels jutges durant el desenvolupament d'una prova
o competició, referides a les infraccions de les regles de la competició i de la conducta esportiva són
inapel·lables, sense perjudici que en funció de les característiques pròpies de cada modalitat o disciplina
esportiva, en el reglament disciplinari, es pugui preveure un sistema posterior de reclamacions basades
en errors materials manifests, en el qual cas es regiran per les normes específiques que s’hagin
establert.

Reglament Disciplinari – Aprovat per l’Assemblea General Extraordinària de 26-6-2006

Pàgina 14 de 15

FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÁSTICA

Contra els acords del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva
Article 34è
Contra els acords dictats en primera instància pel CCDE de la FCG, podrà interposar-se, en el termini
màxim de 3 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè d’Apel·lació
de la FCG.
Contra els acords disciplinaris de clubs esportius afiliats
Article 35è
Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva per els òrgans competents dels clubs
esportius afiliats a la FCG, quan l’acord s’exhaureixi en la via associativa i en aquesta, s’hagi imposat una
sanció qualificada com de greu o molt greu; poden ser recorreguts davant el Comitè d’Apel·lació de la
pròpia Federació, en el termini de 15 dies hàbils comptats des del moment de la seva notificació a
l'interessat.
Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs
Article 36è
Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant del Comitè
d’Apel·lació de la FCG en un termini de 3 dies hàbils següents a l'adopció dels mateixos.
Contra els acords del Comitè d’Apel·lació
Article 37è
Els acords del Comitè d’Apel·lació de la FCG exhaureixen la via federativa i contra ells pot formular-se
recurs davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat, en el termini establert per la Llei de l’Esport,
excepte en aquells supòsits en els quals en la resolució combatuda s’hagi imposat sanció per falta
qualificada com a lleu.
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