JUNY 2017

REGLAMENT DISCIPLINARI
Els articles 89, 90 i 91 del Decret 1/2000, de 31 de Juliol, pel que s’aprova el Text Únic de la Llei de l’Esport, estableixen
quins organismes poden exercir la potestat jurisdiccional, tant en l’àmbit disciplinari com en l’àmbit de les
corresponents competicions i dels procediments electorals.
D’acord amb el contingut d’aquests articles, la Federació Catalana de Natació ha desenvolupat aquest Reglament
Disciplinari, que serà d’aplicació a les persones i entitats a que es refereix, dintre de cada àmbit, l’esmentat text.
TÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS SOBRE LA POTESTAT DISCIPLINÀRIA. LES INFRACCIONS DISCIPLINÀRIES
ESPORTIVES. PERSONES RESPONSABLES I SANCIONS
CAPÍTOL 1
DISPOSICIONS GENERALS SOBRE LA POTESTAT DISCIPLINÀRIA
ARTICLE 1. Àmbits
La jurisdicció de la Federació Catalana de Natació (FCN) s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari, el competitiu i
l’electoral.
ARTICLE 2. Definicions
1. S’entén per potestat disciplinària la facultat d’enjudiciar i, si s’escau, sancionar les persones o les entitats sotmeses a
la disciplina esportiva o associativa de la FCN.
En l’àmbit disciplinari, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova
o la competició i les infraccions de la conducta esportiva tipificades amb caràcter general pel capítol segon del títol sisè
del Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport i, específicament, pel títol
tercer d’aquest reglament.
2. S’entén per potestat competitiva la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en
relació amb l’aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per a les competicions federades.
En l’àmbit competitiu, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer les qüestions de naturalesa competitiva que
es plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de l’esport.
3. S’entén per potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral el poder conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin
plantejades en relació amb els procediments electorals per a proveir els càrrecs de direcció i representació dels clubs o
associacions esportius i també, en relació amb els procediments establerts per a censurar o reprovar la gestió del
president/a i la junta directiva dels clubs.
En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional s’estén a conèixer les qüestions que puguin sorgir en els processos
electorals dels clubs o associacions esportives, des que comença el procés electoral fins que conclou.
ARTICLE 3. Potestat disciplinària
1. L’exercici de la potestat jurisdiccional en els diferents àmbits correspon:
a) Als jutges o jutgesses o àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició.
b) All Jutge o Jutgessa únic/a i al Comitè d’Apel·lació pel que fa a totes les persones que integren l’estructura
orgànica federativa, als clubs esportius i llurs directius/ves, esportistes, tècnics, jutges/ses o àrbitres i, en
general, pel que fa a totes les persones i entitats que estan federades i desenvolupen l’activitat esportiva en
l’àmbit de Catalunya.
2. La potestat disciplinària sobre els afiliats i afiliades al Comitè d’àrbitres, en relació a les infraccions tipificades i
recollides en aquest reglament, correspon al Jutge o Jutgessa únic/a. Això no obstant, el Comitè d’àrbitres podrà exercir,
entre d’altres facultats, la correcció de l’actuació dels seus integrants, si bé limitada exclusivament als aspectes tècnics
de l’arbitratge del partit i podrà proposar a la Junta directiva de la FCN que es dictin les ordres o instruccions de règim
intern que consideri adequades o precises, les quals, un cop aprovades per la Junta directiva de la FCN, es publicaran
per mitjà d’una circular.
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CAPÍTOL 2
INFRACCIONS EN L’ÀMBIT DISCIPLINARI ESPORTIU
ARTICLE 4. Classificació
Les infraccions es classifiquen en infraccions de les regles del joc, infraccions a la conducta esportiva i infraccions de les
normes de la conducta associativa.
ARTICLE 5. Infraccions de les regles del joc
Són infraccions de les regles del joc, les accions o omissions que durant el transcurs d’un partit, prova o competició de
caire federatiu vulnerin les normes reglamentàries establertes, reguladores de la pràctica de les disciplines esportives
adscrites a la FCN.
ARTICLE 6. Infraccions de les normes de la conducta esportiva
Són infraccions de les normes a conducta esportiva les accions o les omissions contràries al que disposen les normes
generals o específiques de disciplina i convivència esportiva de la FCN, siguin o no comeses durant el transcurs d’un
partit, d’una prova o d’una competició federada.
ARTICLE 7. Infraccions de les normes de la conducta associativa
Són infraccions de les normes de la conducta associativa les accions o omissions que comportin l’ incompliment de les
prescripcions estatutàries o reglamentàries de la FCN.

CAPÍTOL 3
LA RESPONSABILITAT I LES SEVES CAUSES MODIFICATIVES. REQUISITS D’EXTINCIÓ I PRESCRIPCIÓ.
ARTICLE 8. Persones sotmeses a la potestat disciplinària
Són persones sotmeses a la potestat disciplinària dels òrgans jurisdiccionals de la FCN, els clubs, o les associacions
esportius, i els seus directius/ves, tècnics i esportistes, els/les jutges/ses i àrbitres, els components de la mateixa
estructura orgànica federativa i, en general, totes aquelles persones físiques o jurídiques que desenvolupen l’activitat
de la natació federada, en qualsevol de les seves disciplines, en l’àmbit autonòmic de Catalunya.
ARTICLE 9. Extinció de la responsabilitat
La responsabilitat disciplinària s’extingeix:
a. Pel compliment de la sanció.
b. Per prescripció de les infraccions o de les sancions.
c. Per mort de l’inculpat/da.
d. Per aixecament de la sanció.
e. Per dissolució del club sancionat.
f. Per la pèrdua de la condició d’esportista, d’àrbitre o de tècnic federat/da.
ARTICLE 10. Prescripcions
1. Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus a l’any i les molt greus als tres anys d’haver estat comeses.
El termini de prescripció de les infraccions començarà a comptar el dia en que s’hagi comès i s’interromprà en el
moment en que l’òrgan jurisdiccional corresponent acordi iniciar el procediment.
Tornarà a comptar si l’expedient roman paralitzat per causa no imputable a l’infractor/a durant més de dos mesos o si
l’expedient acaba sense que el/la culpable hagi estat sancionat/da.
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2. Les sancions imposades per infracció lleu prescriuen al mes, les imposades per infracció greu a l’any, les que
corresponguin a infraccions molt greus als tres anys, a comptar des del moment en que es pugui executar la sanció.
El termini de prescripció de les sancions comença a comptar l’endemà del dia en que adquireix fermesa la resolució per
la qual s’ha imposat o el dia que se n’ha violat el compliment, si la sanció havia començat a complir-se.
ARTICLE 11. Atenuants
Són circumstàncies que atenuen la responsabilitat disciplinària:
a. La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció.
b. El penediment espontani.
ARTICLE 12. Agreujants
Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
a. La reiteració. S’entendrà que s’ha produït reiteració quan s’hagi estat sancionat/da, en el curs de la
mateixa temporada, per un altre fet que tingui assenyalada una sanció igual o més elevada o per més d’un
fet que tinguin assenyalada una sanció inferior.
b. La reincidència. S’entendrà que hi ha hagut reincidència quan, en el curs d’una mateixa temporada, s’hagi
estat sancionat/da per un fet de la mateixa naturalesa al que s’ha de sancionar.
c. El preu.
d. El perjudici econòmic ocasionat.

TÍTOL 2. LES SANCIONS
ARTICLE 13. Impossibilitat d’aplicar sanció diferent
No es podrà imposar per una infracció determinada, sanció diferent a les previstes en aquest Reglament.
ARTICLE 14. Prohibició
Queda prohibit sancionar per infraccions no tipificades amb anterioritat al moment de la comissió dels fets.
ARTICLE 15. Aplicació i repercussions
1. Els òrgans disciplinaris aplicaran les sancions 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 o
agreujants.
2. Quan s’apliqui una suspensió o inhabilitació temporal es fixarà el període durant el qual serà efectiva i començarà a
comptar l’endemà d’haver emès la resolució l’òrgan disciplinari adient.
3. Quan la sanció s’hagi d’aplicar a un/a jugador/a de waterpolo per qualsevol falta contemplada en aquest Reglament o
a un/a entrenador/a de waterpolo per acumulació de targetes grogues o per decisió arbitral durant el partit de mostrar
targeta vermella, es podrà fixar en lloc d’un període, un nombre de partits que es compliran d’acord amb el següent:
3.1. Si un/a jugador/a juga en diferents categories, els partits de sanció es compliran en totes les categories.
No es podran triar els partits en que es vol complir la sanció, sinó que n’hauran de ser seguits en el temps, des
de la data de suspensió.
3.2. Mentre duri la suspensió el/la jugador/a sancionat/da no podrà participar amb cap càrrec en cap acte
esportiu sota la disciplina de la FCN.
3.3. La categoria a la que pertany el/la jugador/a per la seva edat, serà considerada la pròpia. Per poder
complir els partits de sanció en les altres categories, se n’haurà d’habilitar.
3.4. Per a que un/a jugador/a sigui habilitat/da per poder complir les sancions en altres categories que no sigui
la pròpia, haurà d’haver-ne jugat en tres partits des del començament de la temporada. En cas contrari, no es
podrà considerar habilitat/da. Un cop estigui habilitat/da, aquesta circumstància se li mantindrà tota la
temporada, encara que participi en diferents competicions.
3.5. Quan un club vulgui que s’habiliti un/a jugador/a en una categoria fora de la pròpia haurà de notificar-ho
als jurats dels partits d’aquella categoria on hagi estat inscrit. El jurat certificarà que ha jugat.
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3.6. L’habilitació d’un jugador/a en una categoria implica l’habilitació en les categories inferiors en que pugui
competir per la seva edat, tret de la pròpia.
3.7. Mentre el/la jugador/a no estigui habilitat/da, només podrà complir els partits de sanció en la categoria
pròpia. Llavors s’aplicarà allò que estipula el paràgraf 3.2 i s’haurà d’esperar a finalitzar la sanció en la categoria
pròpia perquè es pugui habilitar en altres categories.
3.8. Si un o més partits dels que ha de complir un/a sancionat/da en funció del calendari vigent s’ajornen, no
podrà participar-hi quan es juguin. En aquest cas, no s’aplicarà el paràgraf 3.2.
3.9. Si durant el termini en que dura la sanció s’haguessin de disputar partits endarrerits en els quals hagués
pogut participar el/la sancionat/da per no estar-ho llavors, en podrà participar.
3.10. Si un/a entrenador/a ho és en diferents categories, els partits de sanció es compliran en la categoria en
que estigui inscrit/a com a entrenador/a titular, segons figuri en el document d’inscripció de l’equip.
3.11. Si al finalitzar una temporada quedessin partits pendents per acabar de complir la sanció, se
n’arrossegaran fins la temporada vinent en la categoria pròpia que li pertoqui al sancionat/da, encara que sigui
diferent. En aquest cas, s’aplicarà el paràgraf 3.7 únicament pels jugadors/es.
ARTICLE 16. Doble sanció
En cap cas podrà imposar-se doble sanció per un mateix fet. No es considerarà doble sanció la imposició d’una sanció
econòmica accessòria a la principal.
ARTICLE 17. Tipus de sancions
1. D’acord amb el que es disposa en el present Reglament, podran imposar-se les sancions següents:
a. Avís.
b. Amonestació pública.
c. Privació de llicència federativa.
d. Suspensió o inhabilitació temporal.
e. Inhabilitació a perpetuïtat.
f.
Multa.
g. Clausura del recinte esportiu.
h. Pèrdua del partit o desqualificació en la prova.
i.
Pèrdua de punts o llocs en la classificació.
j.
Pèrdua o descens de categoria o divisió.
k. Privació temporal o definitiva dels drets d’associat/da.
2. Les sancions de multa, de pèrdua del partit i de descompte de punts en la classificació, es poden imposar
simultàniament amb qualsevol altra sanció que els òrgans disciplinaris estimin oportunes.
La sanció de multa només es pot imposar a les entitats esportives i als infractors que perceben retribució econòmica per
llur tasca.
L’ impagament de les multes determina la suspensió per un període ni inferior ni superior al de la suspensió que es
podria imposar per la comissió d’una infracció de la mateixa gravetat que la que va determinar la imposició de la sanció
econòmica.
ARTICLE 18. Targetes grogues
Les targetes grogues que els/les àrbitres mostrin als entrenadors/es durant la celebració dels partits de waterpolo, se
sancionaran amb una multa de 20 euros per cada targeta i en serà responsable el Club al que pertanyin i per cada cicle
de quatre targetes grogues, se sancionarà a més amb un partit de suspensió.
ARTICLE 19. Targetes vermelles o segona groga
Les decisions arbitrals de mostrar targeta vermella directa o segona targeta groga en el transcurs d’un mateix partit, se
sancionarà amb un partit de suspensió, llevat que procedeixin altres sancions en virtut de resolució dictada pel Jutge
únic o Jutgessa única de la FCN en el curs del procediment disciplinari incoat a aquest efecte.
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TÍTOL 3. LES INFRACCIONS
Article 20. Classificació
Les infraccions disciplinàries es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 21. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
1. Aplicables a totes aquelles persones sotmeses a la disciplina esportiva de la FCN.
a) Les agressions als/a les jutges/ses, als/a les àrbitres, als/a les esportistes, al públic, als/a les tècnics i als/a les
directius/ves i a totes les altres autoritats esportives, si causen lesions que signifiquin un detriment de la
integritat corporal o de la salut física o mental de la persona agredida, i els danys a instal·lacions.
b) Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’un partit, d’una prova o d’una competició o
que obliguin a suspendre’ls temporalment o definitivament i, en general, aquells que puguin provocar o
provoquin alteracions de l’ordre públic. De les actuacions del públic en seran responsables els clubs.
c) Les intimidacions o les coaccions fetes contra àrbitres, jutges/ses, tècnics, directius/ves i totes les altres
autoritats esportives.
d) La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions emanades de jutges/ses, àrbitres, tècnics i
directius/ves i totes les altres autoritats esportives.
e) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
f) La violació de secrets en afers que es coneguin per raó del càrrec.
g) Els actes de rebel·lia contra els acords dels òrgans jurisdiccionals de la FCN, agrupacions i clubs.
h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’un partit, una prova o una competició.
i) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la capacitat física de l’esportista i la
pràctica d’activitats o la utilització de mètodes antireglamentaris que puguin modificar o alterar els resultats
d’una competició o d’una prova.
j) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a consumir-ne o a practicar o utilitzar els
mètodes a que es refereix la lletra i).
k) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs de representació o de
direcció dels clubs esportius i de la FCN i tots els actes dirigits a impedir o pertorbar el desenvolupament dels
processos electorals dels clubs esportius i de la FCN.
l) El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu.
m) Els incompliments dels acords de la Assemblea general de la FCN o de les associacions i els clubs esportius i
també dels reglaments electorals i altres disposicions estatutàries o reglamentàries.
n) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera sistemàtica i reiterada, dels òrgans
col·legiats de la FCN o de les juntes de socis i sòcies dels clubs i associacions esportius.
o) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de l’Esport i pels òrgans jurisdiccionals
federatius.
p) La utilització incorrecta dels fons privats de la FCN, i també de les subvencions, els crèdits, els avals i altres
ajuts rebuts de l’Estat i de les comunitats autònomes o els ajuntaments i altres corporacions de dret públic.
q) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o indirectament, indueixin o
incitin a la violència.
r) L’incompliment de les normes estatuàries i reglamentàries que per la seva transcendència puguin ser
considerades infraccions molt greus i en particular les obligacions que els pertoquin com a clubs organitzadors de
proves o competicions esportives.
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2. Als/a les àrbitres, jutges/ses o auxiliars.
a) Reflectir en l’acta dades o informes contraris a la realitat i que influeixin directament en el desenvolupament
de la competició.
b) Els actes de rebel·lia contra els acords del Comitè d’àrbitres.
3. Al/a la delegat/da de camp.
a) No complir amb la responsabilitat que li pertoca per evitar que es produeixin incidents durant el partit, prova o
competició.
b) No protegir als/a les àrbitres i membres del jurat davant els incidents que puguin produir-se mentre es trobin
en el recinte esportiu o instal·lacions annexes.
4. Als clubs.
a) La incompareixença sense causa justificada.
b) L’alineació indeguda. S’entén per alineació indeguda la participació d’un esportista en una prova o competició
sense haver tramitat la corresponent llicència esportiva o estant suspès del dret de participació (directament o
per aplicació de l’article 15.3.2), incomplint les regles d’edats, o qualsevol altra norma referida a aquest règim.
c) La manca de llicència en una competició oficial de qualsevol persona que hi participi.
d) La retirada d’una prova, d’un partit o d’una competició.
e) L’impagament de la quota federativa transcorregut el primer semestre de cada any.
f) L’impagament de qualsevol quota de dipòsit arbitral, inclosa la de regularització, si s’escau, un cop
transcorregut el termini concedit per a la regularització administrativa, establerta en la normativa adient.
g) L’impagament de la quota de promoció, si s’escau, segons es disposa en la normativa adient.

Article 22. Sancions aplicables a les infraccions molt greus
a) La inhabilitació a perpetuïtat per participar en qualsevol acte esportiu sota la disciplina de la FCN.
b) La privació definitiva de la llicència federativa.
c) La privació dels drets d’associat des d’un període d’un any fins a la privació definitiva.
d) La suspensió o inhabilitació temporal per un període d’un a quatre anys o, si s’escau, per un període d’una a
quatre temporades.
e) La suspensió o inhabilitació dels drets d’associats als clubs que no hagin fet efectiu el pagament de qualsevol
de les quotes federatives dels apartats e), f) i g) de l’article anterior, dintre del termini establert per a cadascuna
d’elles, per un període d’un any o fins la regularització de la situació.
f) Multa de fins a 1.200,00 €.
g) La pèrdua o el descens de categoria o divisió, la pèrdua de punts o de llocs en la classificació, o la clausura del
terreny de joc o del recinte esportiu per un període de quatre partits o competicions a una temporada, segons
que escaigui.
h) Per a les competicions de waterpolo: la pèrdua del partit per 5 a 0, o el resultat que figuri a l’acta si la
diferència fos superior, a més de restar dos punts. Si s’ha produït en un partit d’una eliminatòria, perdrà aquesta,
sigui qui sigui el resultat final.
i) Per la resta de disciplines es portarà a terme la desqualificació en la prova.
j) La prohibició d’accedir a les instal·lacions o als recintes esportius per un període d’un any fins a cinc.
k) S’imposarà als/a les àrbitres una sanció de sis mesos i un dia a dos anys de suspensió o l’expulsió del Comitè
d’àrbitres, a proposta del seu President.

10

JUNY 2017

Article 23. Infraccions greus
Són infraccions greus:
1. Aplicables a totes aquelles persones sotmeses a la disciplina esportiva de la FCN.
a) Les agressions a que es refereix l’apartat 21.1.a) si comporten una gravetat menor, atès el mitjà emprat o el
resultat produït.
b) Els insults, ofenses i observacions a jutges, àrbitres, tècnics i directius i totes les altres autoritats esportives
o contra el públic assistent i altres esportistes, que es puguin considerar greus.
c)

Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’un partit, d’una prova o d’una competició.

d) L’incompliment d’ordres, de convocatòries o d’instruccions emanades de jutges/ses, àrbitres, tècnics,
directius/ves i totes les altres autoritats esportives.
e)

Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius.

f) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o la funció esportives
desenvolupades.
g)

El trencament de la sanció per infracció lleu.

h) La comissió per negligència de les infraccions tipificades per les lletres m), n), o) i p) de l’article 21.1,
infraccions molt greus.
i)
L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en els actes esportius, i de
lluitar-hi en contra, i també en la investigació i el descobriment de la identitat dels responsables d’actes violents.
j)

No respectar el bon ús de les instal·lacions, tot i que no s’originin danys materials o econòmics.

k) L’incompliment de les normes estatuàries i reglamentàries que per la seva transcendència puguin ser
considerades infraccions greus.
2. Als/a les esportistes.
a) El comportament incorrecte en les competicions i concentracions dels equips nacionals i especialment
cometre qualsevol infracció respecte el règim intern establert per la FCN.
b) Practicar l’esport de manera violenta de forma que esdevingui perillosa per a altres.
3. Als/a les àrbitres, jutges/ses i auxiliars.
a) Reflectir en actes i altres documents oficials, dades que no es corresponguin amb la realitat i sempre que no
tinguin influència directa en el desenvolupament de la competició.
b) Deixar de reflectir en les actes i altres documents oficials, dades o circumstàncies amb les mateixes
característiques de l’apartat anterior.
c) El cobrament indegut de més del que correspongui segons les tarifes oficials del Comitè d’àrbitres.
d) Cometre errades tècniques que contradiguin allò que està establert en els reglaments tècnics de la FINA i als
aprovats per les federacions Catalana i Espanyola de natació, encara que s’al·legui ignorància o descuit, i que
alterin o modifiquin els resultats de la competició.
e) El retard o la no assistència a una competició on hagi estat convocat/da, amb el resultat de suspensió de la
competició.
4. Als/a les delegats/des de camp i adjunts/es.
a) Desobeir obertament les ordres dels/de les àrbitres.
b) La manca de presentació o l’abandonament definitiu del seu lloc durant la competició, havent estat
nomenat/da.
5. Als clubs.
a) La falsificació de les marques mínimes o de les edats de participació.
b) Organitzar activitats, proves o competicions esportives amb la denominació d’oficials sense l’autorització
corresponent, així com participar-hi.
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Article 24. Sancions aplicables a les infraccions greus
Correspon aplicar a les infraccions greus, les següents sancions:
a)

La suspensió o inhabilitació per un període d’un mes a un any o de cinc partits a una temporada.

b) La privació dels drets d’associat/da per un període d’un mes a un any.
c)

Multa de fins a 600,00 €.

d) Per a les competicions de waterpolo: la pèrdua del partit per 5 a 0, o el resultat que figuri a l’acta si la
diferència fos superior. Si s’ha produït en un partit d’una eliminatòria, perdrà aquesta, sigui qui sigui el
resultat final.
e)

Per la resta de disciplines es portarà a terme la desqualificació en la prova.

f)

La clausura del terreny de joc o del recinte esportiu per un període d’un a tres partits.

g)

La prohibició d’accedir a les instal·lacions o als recintes esportius per un període d’un mes a un any.

h) S’imposarà als/a les àrbitres una sanció d’un a sis mesos de suspensió dels seus drets com a membres del
Comitè d’àrbitres.
ARTICLE 25. Infraccions lleus
1. Aplicables a totes aquelles persones sotmeses a la disciplina esportiva de la FCN.
a) Les observacions o protestes formulades a jutges/ses, àrbitres, tècnics i directius/ves i totes les altres
autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions, de manera que signifiquin una lleugera incorrecció o
menyspreu.
b) Qualsevol incorrecció que es pugui considerar lleu, en especial insults i ofenses, a esportistes, jutges/ses,
àrbitres, tècnics, directius/ves i altres autoritats esportives o contra el públic assistent.
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de jutges/ses, àrbitres i totes les
altres autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions.
d) La deixadesa en la conservació i cura dels locals socials i de les instal·lacions esportives.
e) L’ incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del cas que constitueixin una
infracció greu o molt greu.
f) L’ incompliment de les normes estatutàries i reglamentàries que per la seva transcendència puguin ser
considerades infraccions lleus.
g) Practicar l’esport de manera violenta sense causar danys o lesions.
2. Als clubs
a) La no presentació en una competició de la llicència d’esportista, directiu o delegat, o dels seus certificats,
havent-ne estat tramitada.
b) L’actitud incorrecta del públic davant de les persones que intervenen en el partit.
c) Dificultar el començament d’un partit per retards no justificats.
d) Complir de manera deficient les obligacions que els pertoquin atenent la seva condició de clubs
organitzadors.
e) La simulació en el joc.
f) Qualsevol observació, protesta, incorrecció o falta dels entrenadors/es que es pugui considerar lleu i per la
qual l’àrbitre els mostri targeta groga.
.
3. Als/a les àrbitres
a) Cometre errades tècniques que no perjudiquin el desenvolupament de la competició.
b) Retard en presentar-se a una competició on hagi estat convocat/da l’àrbitre, o no assistir-ne sense prèvia
excusa, sempre que això no comporti la suspensió de la competició.
c) No respectar les normes internes de uniformitat adoptades pel seu Comitè.
d) Retard en el lliurament d’actes i resultats més enllà de les 48 hores hàbils després de la data de competició.
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e) El canvi entre àrbitres de la convocatòria d’una competició, sense autorització prèvia.
f) El cobrament indegut, per errada comprovable.
g) Negar-se a actuar, sense causa justificada, a requeriment del jutge/ssa o àrbitre quan s’està ocasionalment a la
piscina.
h) Comunicar al Comitè d’àrbitres la impossibilitat d’assistència a una convocatòria, amb menys de cinc dies
naturals d’antelació a la data de la competició a la qual hagi estat convocat/da, llevat que la manca de
comunicació sigui produïda per una causa totalment justificada.
ARTICLE 26. Sancions aplicables a les infraccions lleus
Correspon aplicar a les infraccions lleus, les següents sancions:
a) La suspensió o inhabilitació per un període no superior a un mes o un període d’un a quatre partits.
b) Multa de fins a 300,00 €.
c) La privació dels drets d’associat/da per un període màxim d’un mes.
d) La prohibició d’accedir a les instal·lacions o als recintes esportius per un període màxim d’un mes.
e) L’avís.
f) L’amonestació pública
TÍTOL 4. ÒRGANS JURISDICCIONALS DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE NATACIÓ
CAPÍTOL 1
COMPETÈNCIA I COMPOSICIÓ
ARTICLE 27. Competència i composició
L’exercici de la potestat jurisdiccional, competitiva i disciplinària correspon:
a) Als/a les jutges/ses o àrbitres durant el desenvolupament del joc o competició, amb subjecció a les regles
establertes a les disposicions de cada especialitat o a les específiques aprovades per a la competició de que es
tracti.
b) Al Jutge o Jutgessa únic/a
El/la Jutge/ssa únic/ca és l’òrgan unipersonal a qui correspon en primera instància jutjar i resoldre els
assumptes de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària, sobre les persones físiques o
jurídiques dependents de la FCN. El/la Jutge/ssa únic/a haurà de ser necessàriament llicenciat/da en dret, amb
experiència en matèria jurídic-esportiva i estarà assistit/da per un/a secretari/a amb veu, però sense vot. El/la
Jutge/ssa únic/a actuarà sempre que sigui necessària la seva intervenció per a la resolució de les qüestions o
incidències pròpies de les competicions de la seva competència en matèria competitiva i disciplinària esportiva.
Els acords dictats en primera instància pel/per la Jutge/ssa únic/a es podran recórrer davant el Comitè
d’Apel·lació, en el termini màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acord.
c) Al Comitè d’Apel·lació de la FCN.
El Comitè d’Apel·lació és l’òrgan competent per conèixer i resoldre, en segona instància, els recursos que
s’interposin contra les resolucions dictades en primera instància i per qualsevol procediment, pel/per la
Jutge/ssa únic/a; contra les resolucions definitives adoptades en matèria disciplinària esportiva pels òrgans
competents dels clubs o associacions esportives afiliats, quan exhaureixin la via associativa, en el termini dels
deu dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte de recurs i contra els acords dels òrgans
electorals dels club o associacions esportives afiliats, en el termini dels tres dies hàbils següents al de la
notificació de l’acord objecte de recurs o al d’aquell en que s’entengui desestimada tàcitament la reclamació
perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert. El Comitè d’Apel·lació estarà constituït per
un/a president/a, un/a secretari/a i tres vocals, un/a dels/de les quals haurà de ser necessàriament
llicenciat/da en dret, designats/des per la Junta directiva de la FCN, d’entre els quals nomenarà un/a
President/a i un/a Secretari/a.
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CAPÍTOL 2
PROCEDIMENTS
Secció 1. Procediment ordinari i extraordinari
ARTICLE 28. Enjudiciament i resolució
L’enjudiciament i resolució de qualsevol qüestió sotmesa en primera instància a la competència dels òrgans
jurisdiccionals federatius es portarà a terme d’acord amb els procediments establerts en el present Reglament.
ARTICLE 29. Potestat disciplinària
Els/les jutges/ses o àrbitres exerceixen la potestat disciplinària, pel que fa a les infraccions de les regles del joc o de
conducta esportiva durant el desenvolupament d’una prova o competició, de manera immediata i les seves declaracions
es presumeixen certes, llevat d’error material manifest, que podrà acreditar-se amb qualsevol mitjà admès en dret.
Procediment ordinari
ARTICLE 30. Formes d’iniciar el procediment
1. El Jutge o la Jutgessa únic/a de la FCN, iniciarà el procediment d’ofici, en virtut de denúncia motivada o a instància de
part interessada, o a requeriment de l’administració esportiva de la Generalitat o del Tribunal Català de l’Esport.
2. Gaudirà de la consideració de denúncia de part, als efectes impulsors de la incoació d’ofici, la transcripció realitzada
pel/per la jutge/ssa o àrbitre en l’acta oficial del joc o partit, o en el seu annex.
ARTICLE 31. Providència d’inici de l’expedient
La providència en que s’acordi iniciar el procediment ha de contenir el nomenament de l’instructor o instructora que
s’haurà d’encarregar de la tramitació de l’expedient, i del secretari o secretària que haurà d’assistir l’instructor/a en la
tramitació, a més d’una succinta relació dels fets que motivin 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 de les que resultin de la instrucció de l’expedient.
ARTICLE 32. Causes de recusació i abstenció de l’instructor/a i secretari/a
A l’instructor/a i al/a la secretari/a els són aplicables les causes d’abstenció i recusació per causa legítima previstes en la
legislació. Els/les interessats/des 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.
ARTICLE 33. Proposició de proves
En la providència que acordi iniciar el procediment s’haurà de concedir als/a les interessats/des el termini de sis dies
hàbils, a comptar des 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.
Practicada la prova admesa l’instructor/a proposarà el sobreseïment o formularà un plec de càrrecs. Tant la proposta
de sobreseïment com el plec de càrrecs s’han de notificar als interessats/des perquè, en el termini de deu dies hàbils,
comptats des de la notificació, puguin examinar l’expedient presentar per escrit les al·legacions que considerin
convenients.
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ARTICLE 34. Fase de resolució
Transcorregut el termini de presentació d’al·legacions el/la Jutge/ssa únic/a, en el termini màxim de deu dies, emetrà la
resolució final, la qual serà notificada als interessats/des, amb especificació dels recursos escaients.
Procediment extraordinari d’urgència
ARTICLE 35. Infraccions lleus o greus
En aquells casos en que les incidències s’hagin produït amb motiu o com a conseqüència de la celebració d’una prova o
partit, que puguin ser qualificades com a constitutives d’una infracció lleu o greu i necessitin d’un acord immediat
l’expedient preceptiu serà tramitat mitjançant el procediment establert en els articles següents.
ARTICLE 36. Fases del procediment
1. En els casos plantejats en l’article anterior l’expedient s’entendrà iniciat des del moment en que arriba a coneixement
de l’interessat/da l’acusació plantejada, mitjançant el lliurement de l’acta oficial de la prova o partit, o la notificació de
l’informe complementari arbitral.
2. Des d’aquest moment, l’interessat/da disposarà d’un termini de dos dies per poder efectuar les al·legacions que
consideri oportunes i proposar o aportar les proves pertinents per a demostrar llurs al·legacions.
3. Si els/les interessats/des proposen alguna prova, el/la Jutge/ssa únic/a abans de dictar la resolució pertinent, si
estima procedent la pràctica de la prova, ha d’ordenar que es practiqui com a màxim dins el termini de tres dies hàbils
següents al dia en que n’hagi acordat la realització.
4. Transcorregut el termini concedit, el/la Jutge/ssa únic/a en el termini màxim de cinc dies considerarà l’expedient per
a la deliberació i presa de decisió, la qual es notificarà als/a les interessat/des, amb expressió dels recursos que s’hi
puguin formular en contra i del termini per a interposar-los.
Secció 2. Segona instància
ARTICLE 37. Procediment
Per al coneixement i decisió dels recursos que s’interposin contra les resolucions definitives, competència del/de la
Jutge/ssa únic/a de la FCN, es procedirà d’acord amb el que es disposa en els articles següents.
ARTICLE 38. Inici
El procediment s’iniciarà mitjançant el corresponent escrit dirigit al Comitè d’Apel·lació de la FCN, el qual haurà
d’incloure:
a) Les al·legacions que es considerin oportunes i els raonaments o preceptes en que el/la recurrent cregui
poder basar les seves pretensions.
b) Les pretensions que es demanen.
c) La sol·licitud de la pràctica de la prova o proves.
d) La petició de la suspensió de l’executorietat dels acords o resolucions.
ARTICLE 39. Suspensió de l’execució
Les sancions imposades són immediatament executives, sense que les reclamacions o els recursos que s’interposin en
contra en paralitzin o en suspenguin l’execució, llevat que, després d’haver interposat el recurs, el Comitè d’Apel·lació
acordi, a instància de part, la suspensió de l’execució de la sanció imposada, si hi concorre alguns dels requisits
següents:
a)

Si hi concorre una causa de nul·litat de ple dret de la sanció imposada.

b) Si la no suspensió pot comportar danys o perjudicis de reparació impossible o difícil.
c)

Si hi ha aparença de bon dret a favor de la persona que presenta el recurs.

d) Si la no suspensió pot provocar la impossibilitat d’aplicar la resolució del recurs.
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ARTICLE 40. L’escrit d’interposició
L’escrit d’interposició del recurs s’haurà de presentar dins dels terminis establerts en el Capítol 3 d’aquest Títol.
ARTICLE 41. Sol·licitud de l’expedient
El/la Secretari/a del Comitè d’Apel·lació remetrà còpia del recurs al club corresponent, en funció de la resolució que es
recorri, sol·licitant l’expedient per a que en un termini màxim de cinc dies hàbils sigui remès al Comitè d’Apel·lació de la
FCN.
ARTICLE 42. Trasllat a les parts
Un cop interposat el recurs el Comitè en donarà trasllat immediatament a tots els interessats/des perquè, si s’escau,
puguin impugnar-lo en el termini de dos dies hàbils.
ARTICLE 43. Resolució
La resolució d’acord amb l’admissió a tràmit del recurs es notificarà al/a la recurrent i a l’entitat o instància afectada i a
qui pugui resultar directament afectat/da per la decisió que s’adopti.
L’esmentada resolució resoldrà, admetent o denegant, sobre la pràctica de les proves que l’interessat/da hagués
proposat, així com sobre la petició de suspensió de l’executorietat de la resolució en cas d’haver-la sol·licitat.
ARTICLE 44. Pràctica de les proves
1. Només podrà acordar-se la pràctica d’aquells mitjans de prova que, degudament proposada la seva pràctica en les
instàncies anteriors i sent procedents, hagin estat indegudament denegats o no practicats per causa no imputable a qui
els proposés. Igualment seran admesos com a prova, aquells documents que siguin de data posterior a la resolució
impugnada o que la seva existència no pogués ésser coneguda abans que es dictés la resolució.
2. El Comitè adoptarà els acords que calguin per a que la prova admesa es practiqui en el termini màxim de sis dies
hàbils.
ARTICLE 45. Resolucions
1. Un cop transcorregut el termini fixat en l’article anterior, el Comitè dictarà resolució en el termini màxim de deu dies.
2. El Comitè d’Apel·lació constituït en sessió efectuarà les deliberacions, les votacions i les decisions sobre cada
assumpte que es tracti i se n’aixecarà acta, la qual contindrà els acords adoptats i els vots particulars, cas d’haver-n’hi.
3. Les resolucions del Comitè d’Apel·lació es comunicaran als interessats/des, entitat o instància afectada corresponent,
en el termini més breu possible des de la seva adopció, i contindrà els fonaments de fet i dret de la part dispositiva, en
la qual es decidiran totes les qüestions plantejades pels interessats/des.

ARTICLE 46. Resolucions definitives de primera instància
En aquells casos en que es tracti de recursos que s’interposin contra resolucions definitives del/de la Jutge/ssa únic/a de
la FCN, el procediment s’ajustarà al que es disposa en l’article següent.
ARTICLE 47. Fases del procediment
1. El procediment s’iniciarà mitjançant el corresponent escrit d’acord amb el que s’estableix en l’article 38 del present
reglament.
2. El Comitè d’Apel·lació, un cop valorades les al·legacions efectuades pel recurrent i practicades les proves que hagi
considerat necessàries dictarà directament resolució definitiva en un termini màxim de deu dies.

16

JUNY 2017

3. En cas que el recurrent, en el seu escrit d’al·legacions, hagués sol·licitat la suspensió de l’executorietat dels acords o
resolucions recorreguts, el Comitè d’Apel·lació haurà d’acordar sobre l’esmentada petició, amb la màxima urgència.
ARTICLE 48. Mesures provisionals
1. Un cop iniciat qualsevol procediment, l’òrgan competent per incoar-lo pot adoptar, amb subjecció al principi de
proporcionalitat, les mesures provisionals que estimi pertinents per a assegurar l’eficàcia de la resolució que es pugui
dictar.
2. L’adopció de mesures provisionals pot produir-se en qualsevol moment del procediment, d’ofici o a petició raonada
de l’instructor/a, mitjançant acord motivat, que ha d’ésser notificat als/a les interessats/des.
3. 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 dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord en que s’adopti
la mesura.
CAPÍTOL 3
ELS RECURSOS
ARTICLE 49. Decisions inapel·lables
Les decisions acordades amb caire immediat per part dels/de les jutges/ses o àrbitres durant el desenvolupament d’una
competició o partit referides a les infraccions del reglament de la competició i de la conducta esportiva són
inapel·lables.
ARTICLE 50. Contra acords de la primera instància
Contra els acords dictats en primera instància pel/per la Jutge/ssa únic/a de la FCN, pot interposar-se en el termini
màxim de tres dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, recurs davant el Comitè d’Apel·lació.
ARTICLE 51. Contra els acords dels òrgans competents dels clubs afiliats
Els acords definitius adoptats en matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs afiliats a la FCN, quan
s’hagi imposat una sanció qualificada com a greu o molt greu, poden ser recorreguts davant el Comitè d’Apel·lació de la
FCN en el termini de deu dies hàbils comptats des del moment de la seva notificació a l’interessat/da.
ARTICLE 52. Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats
Contra els acords dels òrgans electorals dels clubs afiliats pot interposar-se recurs davant el Comitè d’Apel·lació de la
FCN en un termini de tres dies hàbils següents a l’adopció de l’acord.
ARTICLE 53. Contra els acords del Comitè d’Apel·lació
Els acords del Comitè d’Apel·lació exhaureixen la via federativa i contra ells es podrà formular recurs davant el Tribunal
Català de l’Esport en el termini de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acord impugnat, excepte en aquells
supòsits en els quals a la resolució combatuda s’hagi imposat sanció per falta qualificada com a lleu.
ARTICLE 54. Contra els acords sense competència
Qualsevol altre acord adoptat en via federativa el coneixement del qual no es trobi expressament atribuït a la
competència dels òrgans jurisdiccionals federatius pot ser impugnat davant l’autoritat judicial en el termini de quaranta
dies següents a la data de la seva adopció.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.- Les notificacions per escrit que es produeixin entre la Federació Catalana de Natació i totes aquelles
persones sotmeses a la potestat disciplinària dels seus òrgans jurisdiccionals, s’entenen fetes tant si s’utilitza el correus
tradicional com l’electrònic, si bé en aquest últim cas s’hauran de trametre per document adjunt signat per qui
correspongui, quedant l’original en poder de la persona o entitat que el trameti, per a qualsevol possible comprovació
que posteriorment fos necessària portar a terme.
SEGONA.- La concessió d’una llicència federativa amb prèvia signatura de la sol·licitud, a qualsevol persona sotmesa a
la disciplina de la Federació Catalana de Natació, implicarà, entre d’altres, que accepta i assumeix lliurament la
publicitat i la comunicació pública que puguin precisar les diferents fases de la tramitació i resolució d’un expedient
sancionador.
TERCERA.- Per a la resolució dels conflictes i litigis que puguin sorgir sobre matèries de lliure disposició en dret entre les
persones sotmeses a la potestat disciplinària dels òrgans jurisdiccionals de la FCN, contemplades en l’article 8 d’aquest
Reglament i la FCN, les parts se sotmeten en exclusiva a l’arbitratge del Tribunal d’Arbitratge Esportiu de Catalunya,
amb subjecció als estatuts i reglaments del TAEC i la normativa vigent aplicable i amb renúncia del seu propi fur.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquest Reglament deroga l’anterior Reglament Disciplinari de la FCN, així com totes aquelles disposicions anteriors
d’igual o inferior rang, i que el contradiguin.
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