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REGLAMENT DISCIPLINARI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF
TÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r - Objecte del present reglament i regulació normativa
El present reglament té per objecte regular el règim disciplinari de l’activitat esportiva promoguda
per la Federació́ Catalana de Golf (en endavant FCG), el qual es regeix pel que disposa el Decret
Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’esport, pel que disposen
els estatuts de la FCG, pels preceptes continguts en aquest reglament, per les disposicions
aprovades al si de l’Assemblea de la FCG relatives a la matèria disciplinaria esportiva, i per qualsevol
altra disposició normativa o federativa que resulti d'aplicació́.
Article 2 – Àmbit d’aplicació i potestat disciplinària
El present reglament és d’aplicació al territori de Catalunya.
L'àmbit material de la potestat disciplinària esportiva s’estén a conèixer les infraccions de les regles
del joc, la prova o la competició, especifiques de l’esport del golf, i anomenades “Regles del Golf”,
així ́ com les infraccions de la conducta esportiva tipificades amb caràcter general al capítol II del
Títol VI de la Llei de l’esport i, específicament, en aquest reglament.
La potestat disciplinària de la FCG s’aplica sobre totes les persones que formen part de la seva
estructura orgànica; sobre els clubs, associacions i altres entitats esportives, membres de la FCG; els
seus directius, esportistes, -ja siguin jugadors professionals o aficionats-, tècnics, entrenadors,
jutges-àrbitres i, en general, sobre totes aquelles persones que, tenint homologada la seva llicència
per la FCG, desenvolupin la seva activitat en competicions o activitats dins l’àmbit d’actuació de la
FCG.
La FCG exerceix la potestat jurisdiccional esportiva a l’àmbit disciplinari d’acord amb el seus estatuts,
el present reglament i la resta de l’ordenament jurídic esportiu.
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Article 3.- Concurrència de responsabilitats
El règim disciplinari regulat en el present reglament s'entén sense perjudici de la responsabilitat civil
o penal en què poguessin incórrer les persones físiques o jurídiques compreses en l’àmbit de la seva
aplicació́. Així mateix, és independent 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 puguin revestir caràcter de delicte o falta
penal.
Les sancions contingudes al present reglament tindran caràcter purament esportiu i no afectaran a
la consideració personal, professional, de carrera o càrrec de l’interessat.
Article 4- Principis de la potestat disciplinària
Són principis bàsics de l'exercici de la potestat disciplinària els següents:
a) La tipificació de les infraccions així com de les seves sancions.
b) La prohibició d’imposar doble sanció pels mateixos fets.
c) L'aplicació dels efectes retroactius favorables.
d) La prohibició de sancionar per infraccions tipificades amb posterioritat al moment
d’haver estat comeses.
e) L'obligació de concedir audiència a l'interessat.
f) La qualificació de les infraccions, assenyalant les molt greus, les greus i les lleus i establint
els criteris de diferenciació, graduació i proporcionalitat de la sanció aplicable.
g) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els requisits d'extinció
i de prescripció de la mateixa.
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TÍTOL I: LA DISCIPLINA ESPORTIVA
Capítol I. Òrgans Disciplinaris.
Secció 1a: Potestat jurisdiccional disciplinària.
Article 5.- Abast de la potestat disciplinària
La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulars legítims la possibilitat
d’enjudiciar i, si procedeix, sancionar les persones o entitats sotmeses a la disciplina esportiva,
segons les respectives competències.
Article 6.- Competència jurisdiccional disciplinària
Correspon l’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari:
a) Als jutges, àrbitres, i als comitès de competició, només durant el desenvolupament d’una
prova, campionat o competició oficial de la FCG, amb subjecció estricta a les regles del golf,
a les disposicions especifiques aprovades per a la competició de que es tracti, i al present
Reglament.
b) A les juntes directives dels clubs, associacions i agrupacions esportius, pel que fa a llurs
socis, esportistes, tècnics i directius.
c) Al comitè de disciplina esportiva i al comitè d’Apel·lació de la FCG, pel que fa a totes les
persones que integren l’estructura orgànica federativa, als clubs esportius, i llurs directius,
esportistes, tècnics, jutges 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 d'actuació́ de la FCG.
d) Al Tribunal Català̀ de l’Esport, pel que fa a les mateixes persones i entitats a què es fa
referència en les lletres b) i c) i, en general, pel que fa al conjunt de l'organització esportiva
i de les persones que la integren.
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Secció 2ª: Jutges-àrbitres i Comitè de Competició
Article 7- Jutges-àrbitres i Comitè de Competició de la prova
La potestat disciplinària durant el desenvolupament de totes i cadascuna de les proves o
competicions oficials, correspon als jutges-àrbitres i als comitès de competició de la prova,
constituïts i designats per a conèixer de les infraccions de les regles del golf que puguin cometre,
d’acord amb el que determinen els Estatuts de la FCG, les Regles del Golf, i les específiques de cada
competició.

Secció 3a: Comitè de disciplina esportiva.
Article 8- Composició
El Comitè de disciplina esportiva, és un òrgan col·legiat constituït per un nombre de membres no
inferior a tres ni superior a cinc, elegits i remoguts discrecionalment per la junta directiva de la FCG,
d'entre els quals es nomenarà un president, assistits per un secretari amb veu però sense vot.
El Comitè de disciplina esportiva designarà una persona perquè ostenti el càrrec d'instructor, de
cadascun dels procediments disciplinaris que s'iniciïn. En cap cas, l'instructor podrà integrar el
comitè per a l'adopció de l'acord i la sanció disciplinària pertinents.
Article 9- Competència
El Comitè de disciplina esportiva serà competent per veure, en primera instància, les infraccions
tant de la conducta esportiva com de les regles del golf, produïdes en totes les competicions del seu
àmbit territorial, o en l'esmenta't àmbit per persones pertanyents a la FCG encara que es cometin
al marge de tota competició.
Article 10- Presidència
El president del Comitè de disciplina esportiva tindrà com a funció pròpia la d’assegurar el
compliment de les lleis i la regularitat de les deliberacions, que podrà suspendre en qualsevol
moment per causa justificada.
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Article 11- Requisits de convocatòria i constitució
1. La convocatòria del Comitè de disciplina esportiva correspondrà al seu president i haurà de
ser acordada i notificada amb una antelació mínima de quaranta-vuit hores, excepte els
casos d’urgència. La notificació es materialitzarà pels mitjans tècnics que es tinguin per
convenient, a fi i efecte de procurar-ne la màxima agilitat i el coneixement immediat per part
dels membres del comitè.
No obstant això, quedarà vàlidament constituït encara que no s’haguessin complert els
requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots els seus membres i així ho acordin
per unanimitat.
2. El quòrum per a la vàlida constitució del Comitè de disciplina esportiva serà el de la majoria
dels seus components.
Article 12- Adopció d'acords
Els acords seran adoptats per majoria absoluta dels assistents, i dirimirà els empats, el vot del
president.
Els membres del Comitè de disciplina esportiva hauran de guardar absoluta reserva de tots els
assumptes subjectes al seu coneixement, fins a la seva definitiva resolució.
Article 13- Funcionament
1. De cada sessió s'aixecarà acta, que contindrà la indicació de les persones que hagin
intervingut, així com les circumstàncies de lloc i temps en què s'ha celebrat, els punts
principals de deliberació, la forma i resultat de la votació i el contingut dels acords.
Les actes seran signades pel secretari amb el vist-i-plau del president, i s'aprovaran en la
mateixa sessió o en la posterior.
2. Els membres del Comitè de disciplina esportiva podran fer constar en acta el seu vot contrari
a l'acord adoptat i els motius que ho justifiquin.
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Quan votin en contra i facin constar la seva motivada oposició, quedaran exempts de la
responsabilitat que, si és procedent, puguin derivar-se dels acords del Comitè.
3. En cas d'absència o de malaltia, i en general quan concorri alguna causa justificativa, el
president i el secretari seran substituïts, respectivament, pel membre o vocal més antic i pel
més modern; de tenir igual antiguitat, pel de més edat o el més jove respectivament.
Article 14- Abstenció i recusació
Als membres dels Comitès de disciplina esportiva els seran d’aplicació les causes d’abstenció i
recusació previstes en la legislació vigent.

Secció 4a: Comitè d'Apel·lació.
Article 15- Composició
El Comitè d’Apel·lació de la FCG, és un òrgan col·legiat constituït per tres membres com a mínim i
com a màxim set, designats discrecionalment per la junta directiva de la FCG, d'entre els membres
del qual cal nomenar un president i un secretari. El seu mandat anirà lligat al mandat dels membres
de la junta directiva.
Article 16- Competència
Aquest òrgan, convocat cada vegada que sigui necessari, ha de resoldre en segona instància i per
majoria:
-

Els recursos interposats contra les resolucions dictades en primera instancia pel Comitè de
Competició.

-

Els recursos interposats contra els acords definitius de caràcter disciplinari adoptats pels
òrgans competents dels clubs i associacions esportives integrats en la FCG i que esgotin la
via associativa.
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Article 17- Règim de funcionament
Pel que fa als requisits de convocatòria i constitució, d’adopció d’acords, de funcionament i
d’abstenció i recusació s’aplicarà el que disposa els articles 11 a 14 del present reglament per al
Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.

Capítol II. Infraccions disciplinàries.
Article 18è- Tipologia de les infraccions
Les infraccions disciplinàries es classifiquen en infraccions de la conducta esportiva i infraccions de
les regles del joc:
a) Son infraccions de la conducta esportiva les accions o omissions contràries al que disposa
el present reglament com a normes de disciplina i convivència esportives, d’acord amb
el que disposen els articles 94 a 96 de la Llei de l’esport, siguin o no comeses en el
transcurs d’un partit, una prova o una competició de tipus federatiu.
b) Son infraccions de les regles del joc les accions o omissions que en el transcurs d’un partit,
una prova o una competició de tipus federatiu vulneren les normes reglamentaries
reguladores de la practica del golf.

Secció 1a: Infraccions de les regles de joc, prova o competició.
Article 19è- Graduació de les infraccions
Les infraccions de les regles del joc, prova o competició, són totes aquelles conductes contràries a
les anomenades “Regles del Golf”, així com les que a continuació es relacionen, les quals poden
classificar-se en molt greus, greus o lleus.
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Article 20è- Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
a) Les actuacions dirigides a predeterminar, mitjançant preu, intimidació o simples acords, el
resultat d’una prova o competició i l’ajuda deliberada de qualsevol altre jugador per a
cometre tal infracció.
b) L’adopció per part del comitè de la prova o jutge-àrbitre, o el comitè de competició, de
qualsevol acord sobre la prova, incomplint greument les regles tècniques del golf. Per
apreciar aquesta infracció, s’estarà a allò previst a les regles 33 i 34 de les regles del golf, així
com a les decisions a les regles anteriors, totes elles aprovades per la Real Federación
Española de Golf.
c) La declaració deliberada per part d’un jugador aficionat d’un handicap diferent al seu, amb
el fi d’aconseguir una determinada classificació diferent de la que li hagués correspost en
qualsevol prova i l’ajuda deliberada de qualsevol jugador o tècnic per a cometre tal infracció.
Aquesta infracció s’apreciarà en aquells supòsits en que, a l'inici de la competició o al
finalitzar la mateixa, per part del Comitè de prova o Comitè de competició, no hagi estat
possible determinar per via telemàtica o qualsevol altre procediment el handicap exacte del
jugador, tot això sense perjudici del que disposa la regla 6.2 de les regles del golf, així com
les decisions a la regla anterior, totes elles aprovades per la Real Federación Española de
Golf.
d) La manipulació o alteració fraudulenta per part d’un jugador professional o amateur, ja sigui
personalment o a través d’una altra persona, del material o equipament esportiu en contra
de les regles del golf, així com de les anotacions realitzades a la targeta de joc.
e) La redacció, alteració o manipulació intencionada per part de jutges-àrbitres, de documents
referits a la prova o competició de forma que les seves anotacions no es corresponguin amb
allò ocorregut al camp de competició.
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f) L’amenaça, intimidació o coacció, de forma greu o reiterada, de paraula o d’obra per part de
jutges-àrbitres a altres jutges-àrbitres, tècnics, jugadors, directius, altres autoritats, públic o a
qualsevol altra persona relacionada directa o indirectament amb el desenvolupament del joc.
Article 21. Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) L'incompliment greu o reiterat d’ordres emeses per part dels jutges-àrbitres, o d’autoritats
esportives superiors.
b) El declarar estar en possessió de la llicència federativa al participar en una prova, sense estar
donat d’alta com a federat. Aquesta infracció s’apreciarà en aquells supòsits en que, a l’inici
de la competició o al finalitzar la mateixa, per part del Comitè de competició de la prova no
hagi estat possible determinar per via telemàtica o qualsevol altre procediment l’existència
de llicència del jugador.
c) Actuar pública i notòriament contra la dignitat o correcció que exigeix el desenvolupament
de la activitat esportiva.
d) La adopció, per part de jutges-àrbitres de l’acord de suspensió d’una prova, sense la
concurrència de les circumstàncies previstes reglamentàriament per a que això es produeixi.
e) L’intent d’agressió o l’agressió no consumada, per part de jutges-àrbitres a altres jutgesàrbitres, tècnics, jugadors, directius, resta d’autoritats, públic o a qualsevol altra persona
relacionada directa o indirectament amb el desenvolupament del joc.

Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62
catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com

X

Article 22. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les ordres i instruccions
donades per part de jutges-àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats esportives.
b) Provocar la interrupció anormal d’una prova o competició.
c) La incorrecció en la vestimenta personal de conformitat amb les regles aplicables.
d) Les conductes contràries a les regles de la competició que no estiguin tipificades com molt
greus o greus en el present Reglament.
e) El deteriorament voluntari del camp de joc o instal·lació esportiva on es celebri la prova quan
no revesteixi la consideració de greu.
f) L'incompliment, per part de jutges-àrbitres, d’ordres emeses per les autoritats esportives
superiors, quan no revesteixi la consideració de greu.
g) La informació maliciosa o falsa, per part de jutges-àrbitres, sobre documents referits a la
activitat o competició de forma que les seves anotacions no es corresponguin amb allò
ocorregut al camp de competició.
h) L’insult, ofensa o actuació vexaria, de forma lleu o reiterada, per part de jutges-àrbitres, a
altres jutges-àrbitres, tècnics, jugadors, directius, resta d’autoritats, públic o a qualsevol altra
persona relacionada directa o indirectament amb el desenvolupament del joc.
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Secció 2a: Infraccions de la conducta esportiva.
Article 23è- Graduació de les infraccions
Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 24è- Infraccions molt greus
Son infraccions molt greus:
a) Les agressions físiques als jutges, àrbitres, jugadors, públic, tècnics, directius i resta
d’autoritats esportives si causen lesions que signifiquin un detriment de la integritat corporal
o de la salut física o mental de la persona agredida.
b) Els comportaments antiesportius que impedeixin la celebració d’una prova o una competició
o que obliguin a suspendre-la temporal o definitivament.
c) Les intimidacions o coaccions realitzades contra jutges, àrbitres, tècnics, directius i la resta
d’autoritats esportives.
d) La desobediència manifesta de les ordres i instruccions emanades de jutges, àrbitres, tècnics
i directius i la resta d’autoritats esportives.
e) Els abusos d’autoritat, la usurpació d’atribucions, l’exercici negligent i, la presa de decisions
totalment injustificades per part de persones amb càrrec directiu, tècnic o esportiu, tant a la
FCG como als clubs o altres entitats federades, que ocasionin perjudicis molt greus tant a la
FCG com als seus membres.
f) La violació de secrets en assumptes que es coneguin per raó del càrrec ostentat tant a la FCG
com a un club o entitat federada.
g) Els actes de rebel·lia contra els acords de la FCG, agrupacions i clubs.
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h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o competició.
i) La convocatòria o alineació indeguda, injustificada i/o amb mala fe, la incompareixença no
justificada o la retirada d’una prova o d’una competició d’un jugador/a integrant d’un equip
o concentració, o d’un equip sencer, en perjudici o detriment d’un o més jugadors/es o
equips.
j) La modificació o alteració fraudulenta realitzada per un jugador/a aficionat o professional
dels resultats anotats en la seva targeta de joc, abans o després de haver estat signada pel
seu marcador/a en el partit o competició, i sense el consentiment d’aquest últim, així com
el falsejament de la seva firma com a jugador/a i/o de la del marcador/a.
k) La cooperació deliberada d’un jugador per a que un altre realitzi una alteració o falsejament
dels resultats d’una prova o competició.
l) La usurpació de personalitat, emprant el nom i la llicència federativa d’un altre jugador/a
per a participar en qualsevol tipus de competició, i/o per a beneficiar-se d'algun dret, amb
el consentiment del titular de la llicència; i el permetre que el titular de la llicència federativa
consenti el seu ús a un altre jugador/a per participar en qualsevol tipus de competició, i/o
beneficiar-se d’algun dret.
m) 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 una prova.
n) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació al seu consum o a practicar
o utilitzar els mètodes a què es fa referència en la lletra m) del present article.
o) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs de
representació o direcció dels clubs i entitats esportives i de la FCG.
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p) El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu.
q) Els incompliments dels acords de les assemblees generals o les juntes directives o de socis
de la FCG o de les associacions i clubs esportius, així com dels reglaments electorals i altres
disposicions estatutàries o reglamentàries.
r) La no convocatòria, en els terminis o condicions legals, de forma sistemàtica i reiterada, dels
òrgans col·legiats de la FCG o les juntes de socis dels clubs i associacions esportives.
s) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de l’Esport.
t) La utilització incorrecta dels fons privats de les associacions i clubs esportius i de la FCG, així
com de les subvencions, crèdits, avals i la resta d’ajudes rebudes de l’Estat i de les comunitats
autònomes o ajuntaments i altres corporacions de dret públic.
u) Els actes, manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directa o indirectament,
indueixin o inciten a la violència.
v) Les protestes, intimidacions o coaccions col·lectives o tumultuàries que impedeixin la
celebració d’una prova o que obliguin a la seva suspensió.
Article 25è- Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) Les agressions a què fa referència l’article 24a), si impliquen una gravetat menor, segons el
mitjà utilitzat o el resultat produït.
b) Les amenaces, els insults i ofenses a jugadors, jutges, àrbitres, tècnics i directius, i resta
d’autoritats esportives, o contra el públic assistent.
c) Les conductes que alteren greument el desenvolupament normal d’una prova o competició.
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d) L’ incompliment d’ordres, convocatòries o instruccions emeses per part de jutges, àrbitres,
tècnics, directius i la resta d’autoritats esportives.
e) Proferir paraules o executar actes atemptatoris contra la integritat o dignitat de persones
adscrites a la organització esportiva de la FCG o contra el públic assistent a una prova o
competició.
f) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o funció
esportiva desenvolupada.
g) El trencament de la sanció per infracció lleu.
h) La comissió per negligència de les infraccions tipificades en les lletres q), r), s) i t) de l’article
anterior.
i) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en els
espectacles públics, i de lluitar contra aquesta, així com en la investigació i el descobriment
de la identitat dels responsables d’actes violents.
j) L'alineació indeguda per negligència i la no compareixença no plenament justificada d’un
equip o d’un dels seus membres, o d’un àrbitre, a un partit.
k) Causar greus danys al camp de golf, material o instal·lacions esportives de forma voluntària.
l) Comportar-se de forma que pugui excitar el públic contra els àrbitres, jutges, tècnics,
directius, jugadors i autoritats esportives.
m) La falsedat en les declaracions o indicacions formulades per qualsevol persona federada,
obligada a prestar-la, o pels àrbitres en la confecció de l’acta del partit, sobre qualsevol dada
d’aquest.
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n) El falsejament per part d’un/a jugador/a aficionat del resultat obtingut a una prova amb
l’ànim d’obtenir o evitar una modificació del seu handicap, així com la ajuda deliberada de
qualsevol altre/a jugadora per cometre tal falta.
o) L'incompliment voluntari de les normes de conducta i/o joc que regeixen un programa de
formació esportiva de la FCG; i la incompareixença o l’abandonament injustificat d’una prova
federativa per part d’un jugador/a seleccionat per la FCG que ocasioni greus perjudicis a un
equip, a la FCG o a un ranking general.
p) En general, la conducta contrària a les normes esportives, sempre que no estigui sotmesa en
la qualificació d’infracció molt greu.
Article 26è- Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
a) Les observacions formulades a jutges, àrbitres, tècnics i directius, i la resta d’autoritats
esportives en l’exercici de les seves funcions, de forma que suposen una lleu incorrecció.
b) La lleu incorrecció amb el públic o altres jugadors o competidors i subordinats.
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes de jutges, àrbitres,
tècnics i directius i la resta d’autoritats esportives en l’exercici de les seves funcions.
d) L’ incompliment de les normes esportives per negligència o descuit, excepte en el cas que
constitueixi una infracció greu o molt greu.
e) El descuit en la conservació i atenció dels locals socials, de les instal·lacions esportives i altres
mitjans materials.
f) Comportar-se bruscament sense causar danys a les coses o causant danys lleus.
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g) Els actes de desconsideració o grollers, o qualsevol falta a les regles de cortesia del golf,
comeses contra un company competidor, contrari, marcador, jutges-àrbitres, tècnics,
membres del comitè de competició, directius, autoritats esportives i públic, amb motiu o
durant el transcurs d’una prova, sempre que no siguin de caràcter greu.
h) El fet de provocar per qualsevol mitja, i sense justificació raonable,̀ la interrupció d’un partit
o episodi del joc.
i) L’abandonament del grup o equip de joc sense justificació alguna per part d’un/a jugador/a
que impedeixi la continuïtat o la finalització del partit o prova per part d’aquell grup o equip,
així com la entrada al camp de golf on s’estigui celebrant una prova, sense l'autorització del
comitè de la prova o del club, alterant lleument el desenvolupament de la mateixa.
j) L'incompareixença o l’abandonament injustificat d’una prova federativa per part d’un/a
jugador/a que rep ajuda econòmica de la FCG per participar en aquella prova.
k) Excedir-se per part d’un directiu, tècnic o qualsevol persona adscrita als òrgans de la FCG en
les funcions que té encomanades, en allò referent a l’aplicació de les normes de la prova o
competició o regles del golf, durant una prova o competició en perjudici o benefici d’un
jugador/a, quan ja existeixi un àrbitre o àrbitres i/o un comitè de la prova.
l) En general, l'incompliment o conducta contrària a les normes esportives per negligència o
descuit excusable, que no estigui qualificada com infracció molt greu o greu en aquest
Reglament.
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Capítol III. Sancions.
Article 27è- Tipus de sancions
Per raó de les infraccions tipificades en el present reglament poden imposar-se les següents
sancions:
a) L’avís.
b) L'amonestació pública o privada.
c) La suspensió o la inhabilitació temporal de l’exercici del càrrec.
d) La privació definitiva o temporal dels drets d’associat/ada.
e) La privació de la llicència federativa.
f) La inhabilitació temporal per a competir amb retirada del handicap.
g) La inhabilitació a perpetuïtat.
h) La multa.
i) La prohibició d'accés al camp de golf, instal·lacions o recintes esportius.
j) La pèrdua del partit o la desqualificació en la prova.
k) La pèrdua de punts o de llocs en la classificació.
l) La no concessió del benefici d’acollir campionats oficials.
m) La suspensió de l’ajuda econòmica de la FCG.
Article 28è- Sancions molt greus
Corresponen a les infraccions molt greus:
a) La inhabilitació a perpetuïtat o inhabilitació o suspensió temporal de l’exercici del càrrec,
d’entre un i quatre anys, de directius, membres de comitès, tècnics, jutges, àrbitres i
persones directa o indirectament lligades a la FCG en temes esportius, sense perjudici de les
sancions que els hi puguin correspondre com a jugadors aficionats o professionals.
b) La privació definitiva de la llicència federativa.
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c) La privació definitiva o temporal per un període d’un a quatre anys, dels drets del
associat/ada.
d) La inhabilitació temporal per a competir amb retirada del handicap per un període d’un a
quatre anys.
e) La multa de fins a 1.202,00.- €
f) La no concessió de campionats oficials per un període de 2 a 5 anys.
g) La pèrdua del partit o desqualificació de la prova.
h) La suspensió de l’ajuda econòmica de la FCG per un període de 2 a 5 anys.
i) La prohibició d'accés als camps de golf, instal·lacions o recintes esportius per un període
d’entre un i cinc anys.
Article 29è- Sancions greus
Corresponen a les infraccions greus:
a) La inhabilitació o suspensió temporal de l’exercici del càrrec per un període d’un mes a un
any.
b) La privació dels drets de l’associat/ada per un període d’un mes a un any.
c) La inhabilitació temporal per a competir amb retirada del handicap per un període d’un mes
a un any.
d) La multa de fins a 601,00.- €
e) La pèrdua del partit, o la desqualificació en la prova.
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f) La pèrdua de punts o de llocs en la classificació d’una prova o competició.
g) La suspensió de l’ajuda econòmica de la FCG per un període d’un a dos anys.
h) La no concessió de campionats oficials per un període d’un a dos anys.
i) La prohibició d'accés als camps de golf, instal·lacions o recintes esportius per un període d’un
mes a un any.
Article 30è- Sancions lleus
Corresponen a les infraccions lleus:
a) La inhabilitació o suspensió del càrrec per un període màxim d’un mes.
b) La privació dels drets de l’associat/ada per un període màxim d’un mes.
c) La inhabilitació temporal per a competir amb retirada del handicap per un període de fins a
un mes.
d) La multa de fins a 300,00.- €.
e) La prohibició d'accés als camps de golf, instal·lacions o recintes esportius per un període
màxim d’un mes.
f) L’avís.
g) L'amonestació pública o privada.
Article 31è- Sanció de multa
La sanció de multa només pot imposar-se a les entitats esportives i als infractors que perceben
retribució econòmica per la seva tasca. L’ impagament de les multes determina la suspensió per un
període ni inferior ni superior al de la suspensió que podria imposar-se per la comissió d’una
infracció de la mateixa gravetat que la que va determinar la imposició de la sanció econòmica.
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Article 32.- Simultaneïtat de sancions
Les sancions de multa, de pèrdua del partit o desqualificació en la prova, de pèrdua de punts o de
llocs en la classificació, i la prohibició d’entrar als camps de golf, instal·lacions o recintes esportius
poden imposar-se simultàniament amb qualsevol altra sanció, que els òrgans disciplinaris estimin
oportuna.
Article 33è- Alteració del resultat de partit, prova o competició:
En el cas que s’imposi una sanció que impliqui la pèrdua del partit o la desqualificació de la prova, o
si s’imposa una sanció per una infracció que tingui per objecte la predeterminació, mitjançant preu,
acord o intimidació, del resultat d’un partit, una prova o una competició, o si la infracció és de les
tipificades en l’article 24 m), els òrgans disciplinaris titulars de la potestat sancionadora estan
facultats per a alterar el resultat del partit, la prova o la competició, i restaurar el handicap modificat
pel resultat il·lícit d’un partit, prova o competició, si pot determinar-se que, de no haver-se produït
la infracció, el resultat hauria estat diferent.
Article 34è- Efectes de les sancions:
Les sancions imposades són immediatament executives, sense que les reclamacions o recursos que
s’interposen contra aquestes paralitzin o suspenguin la seva execució, excepte en el cas que,
desprès d’haver interposat el recurs, l'òrgan encarregat de la seva resolució acordi, a instància de
part, la suspensió de l'execució de la sanció imposada, si concorre algun dels següents requisits:
a) Si concorre una causa de nul·litat de ple dret de la sanció imposada.
b) Si la no suspensió pot suposar danys o perjudicis d’impossible o difícil reparació.
c) Si hi ha aparença de bon dret en favor de la persona que presenta el recurs.
d) Si la nos suspensió pot provocar la impossibilitat d’aplicar la resolució del recurs.
Article 35è- Graduació de les sancions:
Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de la seva funció, aplicar la sanció en el grau que estimin
convenient, tenint en compte la naturalesa dels fets, la personalitat del responsable, les
conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies atenuants o agreujants.
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Capítol IV. Circumstàncies agreujants, atenuants i extinció de la responsabilitat.
Secció 1a: Circumstàncies agreujants i atenuants.
Article 36è- Circumstàncies agreujants:
Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
a) La reiteració.
b) La reincidència.
c) El preu.
d) El perjudici econòmic ocasionat.
Article 37è- Reiteració i reincidència:
Hi ha reiteració si l’autor/a d’una infracció ha estat sancionat en el mateix any natural, per un altre
fet que tingui assenyalada una sanció igual o superior o per més d’un que tingui assenyalada una
sanció inferior.
Hi ha reincidència si l’autor o autora d’una infracció ha estat sancionat en el mateix any natural per
un fet de la mateixa naturalesa o anàloga a aquell què s'ha de sancionar.
Article 38.è- Circumstàncies atenuants:
Són circumstàncies atenuants:
a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció.
b) El penediment espontani.

Secció 2a: Extinció de la responsabilitat.
Article 39è- Causes d'extinció de la responsabilitat.
La responsabilitat disciplinària s'extingeix:
a) Pel compliment de la sanció
b) Per la prescripció de les infraccions o de les sancions.
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c) Per la mort de la persona inculpada.
d) Per la dissolució del club, associació o entitat sancionats.
e) Per l’aixecament de la sanció; el qual correspondrà als Comitès de competició de les proves,
al Comitè de disciplina esportiva de la FCG, i al Consell Català de l’esport, en l'àmbit de les
seves competències en atenció a esdeveniments d’excepcional importància.
f) Per la pèrdua de la condició d’esportista, d'àrbitre o de tècnic federat o de membre del club,
associació o entitat esportiva de que es tracti. En aquest últim cas, si la pèrdua de la condició
és voluntària, aquest supòsit d'extinció de la responsabilitat disciplinària té efectes
merament suspensius si qui està subjecte a procediment disciplinari en tràmit o ha estat
sancionat recupera en qualsevol modalitat esportiva, i dins d’un termini de tres anys, la
condició amb què quedava vinculat a la disciplina esportiva. En aquest cas, el temps de
suspensió de la responsabilitat disciplinària no es computa a efectes de la prescripció de les
infraccions ni de les sancions.
Article 40è- Prescripció de les infraccions.
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 comença a comptar el dia en què s’han comès,
s’interromp en el moment en què s’acorda iniciar el procediment i torna a comptar si l’expedient
roman paralitzat per causa no imputable a l’infractor durant més de dos mesos o si l’expedient acaba
sense que l’infractor hagi estat sancionat.
Article 41è- Prescripció de les sancions.
Les sancions prescriuen al mes si han estat imposades per infracció lleu, a l’any, si ho han estat per
infracció greu, i als tres anys, si ho han estat per infracció molt greu.
El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà̀ al d’adquirir fermesa la resolució
per la qual s’ha imposat o al dia en què s’ha violat el seu compliment, si la sanció havia començat a
complir-se.
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TÍTOL II.- DELS PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS
I. Procediment jurisdiccional en l'àmbit disciplinari.
Secció 1a: Disposicions generals.
Article 42è- Fases processals
En tot procés o expedient disciplinari, incoat d'ofici o a instància de part, en matèria pròpia de la
jurisdicció competitiva es respectaran les següents fases processals:
a) Incoació i la notificació fefaent de l’expedient disciplinari a les parts interessades i a aquelles
que puguin ser afectades per la decisió final. Respectant, en tot cas, el dret del presumpte
infractor o infractora de conèixer, abans que caduqui el tràmit d’audiència, l’acusació que
s’hi ha formulat en contra.
b) Tràmit d’audiència dels interessats, que podran formular les al·legacions que creguin
pertinents, i proposar proves que tendeixin a la demostració de les al·legacions i que guardin
relació amb el que és objecte d’enjudiciament.
c) La resolució final i la comunicació fefaent a les parts intervinents, amb especificació dels
recursos pertinents i del termini per interposar-los.
Article 43è- Tipus de procediments:
Existeixen dos tipus d’expedients disciplinaris:
(a)

Procediment d’Urgència: previst per als supòsits d’infraccions de les regles del joc,
prova o competició, o de la conducta esportiva, susceptibles de ser qualificades com
a infracció lleu o greu, quan requereixin la intervenció immediata dels òrgans
disciplinaris per raó del desenvolupament normal del joc, prova o competició, poden
tramitar-se pel esmentat procediment d’urgència.

(b)

Procediment Ordinari: previst per a la resta de supòsits.
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Article 44è- Interessats en el procediment:
Es consideren interessats en el procediment els qui el promoguin com a titulars de drets o interessos
legítims i els que sense haver iniciat el procediment, ostenten drets o interessos legítims que puguin
resultar afectats directament per la decisió que en el mateix s’adopti.
Article 45è- Mitjans probatoris:
Els fets rellevants per al procediment i la seva resolució podran acreditar-se per qualsevol mitjà de
prova admès en dret, i s’haurà de tenir en compte l’òrgan competent, especialment l’acta del partit
subscrita pels àrbitres, mitjà documental rellevant per a la prova de les infraccions a les regles
esportives; l’informe del delegat tècnic, les al·legacions dels interessats i qualsevol altre testimoni
el valor probatori dels quals s’apreciarà discrecionalment.
Article 46è- Còmput de terminis:
A efectes del que disposa el present reglament, quan els terminis s’assenyalen per dies, s’entendrà
que aquests són hàbils, excloent-se el còmput dels festius.
Quan el termini no estigui assenyalat per dies i l’últim dia sigui inhàbil, s’entendrà prorrogat al
primer dia hàbil següent. Els terminis establerts en el present reglament són improrrogables.
Article 47è- Acumulació d'expedients:
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva podrà acordar l’acumulació d’expedients quan hi
concorrin circumstàncies d’identitat o analogia, subjectives i objectives, que facin aconsellable la
tramitació i resolució única.
Article 48è- Suspensió del procediment:
En el cas que els fets o conductes que constitueixen infracció de les regles esportives, tinguin
caràcter de delicte, el Comitè de Disciplina Esportiva haurà d’ofici o a instància de l’instructor de
l’expedient, passar el tant de culpa davant la Jurisdicció Penal, podent acordar la suspensió del
procediment disciplinari, segons les circumstàncies concurrents, fins que es dicti la resolució judicial
corresponent, sense perjudici d’adoptar-se a les mesures cautelars oportunes, mitjançant
providència que es notificarà als interessats.
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Article 49è- Mesures provisionals:
Una vegada iniciat qualsevol procediment, l’òrgan competent per a la seva incoació pot adoptar,
amb subjecció al principi de proporcionalitat, les mesures provisionals o cautelars que estimi
pertinents com pot ser, en el seu cas, la suspensió temporal del handicap.
L’adopció de mesures provisionals i cautelars pot produir-se en qualsevol moment del procediment,
d’ofici o a petició raonada de l’instructor, mitjançant acord motivat, que ha de ser notificat als
interessats.
Contra l’acord d’adopció de qualsevol mesura provisional o cautelar pot interposar-se recurs davant
l’òrgan competent, en el termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la notificació
de l’acord en què s’adopti la mesura.
Article 50è- Notificacions:
Les notificacions es realitzaran mitjançant ofici, carta, telegrama, correu electrònic o qualsevol altre
mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció, dirigint-se al domicili personal, o al del club
o associació, o al de l’associació esportiva segons correspongui; o en qualsevol cas al domicili
designat a efectes de notificacions.
Article 51è- Comunicació pública:
Quan la transcendència de la infracció ho aconselli, podrà acordar-se, amb independència de la
notificació a l’interessat, la comunicació pública de les resolucions sancionadores, respectant
sempre l’honor i la intimitat de les persones conforme a la legislació vigent.

Secció 2a: El procediment d'urgència
Article 52è- Inici del procediment d’urgència
El procediment d'urgència s’inicia mitjançant denúncia que es faci constar a l'acta de la prova o la
competició que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d'ésser subscrita per
l’àrbitre i/o pel Comitè de Competició de la prova a qui estigui oficialment encarregat d'aixecar-la i
pels competidors o llurs representants, si es tracta de competició individual, o pels representants
dels clubs o llurs delegats, si es tracta de competició per equips.
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El procediment d'urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la part interessada feta
posteriorment, sempre que la denúncia es registri a les oficines de la FCG dins del segon dia hàbil
següent al dia en què hagi tingut lloc la prova o la competició.
Article 53è-Inici per annex o document similar
En el supòsit que els fets que puguin donar lloc a sanció no estiguin reflectits en l'acta de la prova o
la competició, sinó mitjançant annex o document similar, en el qual no hi hagi constància que
l'infractor en conegui el contingut, el procediment s'inicia en el moment en què tingui entrada a la
FCG l'annex de l’acta del partit o el document en que quedin reflectits els fets objecte
d’enjudiciament.
Article 54è-Trasllat de la denúncia als interessats
Un cop iniciat el procediment per la denúncia de la part interessada o com a conseqüència d'un
annex de l’acta de la prova o el document similar, immediatament s’ha de donar trasllat de la
denúncia o de l'annex o el document als interessats.
Article 55è- Al·legacions:
Els interessats, en el termini de dos dies hàbils següents al dia en què se’ls entrega l’acta del partit,
prova o competició, en el cas especificat en l’article 52, o en el termini de dos dies hàbils següents
al dia en què hagi estat notificada la denúncia o l’annex o el document semblant, a què es fa
referència en els articles 53 i 54, poden formular, verbalment o per escrit, les al·legacions o
manifestacions que, en relació amb els fets imputats en l’acta, la denúncia o l’annex o el document
similar, considerin convenients al seu dret i poden, dins del mateix termini, proposar o aportar
també, si escau, les proves pertinents per a demostrar llurs al·legacions, si tenen relació amb els fets
imputats.
Transcorregut aquest termini sense que això s’hagués produït, s’entendrà caducat el dret.
Article 56è- Pràctica de prova
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, ha d'ordenar que es practiqui, ha de disposar el que calgui perquè
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es porti a terme el més aviat possible, com a màxim dins el termini de tres dies hàbils següents al
dia en què n'hagi acordat la realització, i ha de notificar als interessats el lloc i el moment en què es
practicarà, si la prova requereix la presència dels interessats.
Article 57è-Motivació de la denegació de la prova proposta
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 dies, dicta la resolució en què, de
manera succinta, s'han d'expressar, els subjectes responsables, els fets imputats a cadascun d’ells,
els preceptes infringits i els que 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.
Article 58è-Notificació de la resolució als interessats
La resolució a què es fa referència en l’article anterior ha de notificar-se als interessats, amb
expressió dels recursos que puguin formular-se en contra i del termini per a la seva interposició.

Secció 3a: El procediment ordinari.
Article 59è- Faltes molt greus: procediment ordinari:
Llevat dels casos tipificats com a infraccions lleus o greus que requereixin la intervenció immediata
dels òrgans disciplinaris per raó del desenvolupament normal del joc, prova o competició, per a
enjudiciar les infraccions s’ha de procedir d’acord amb el que s’estableix la present secció.
Article 60è- Iniciació del procediment:
El procediment 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.
Les denúncies han d’expressar la identitat de la persona o persones que les presenta, la relació dels
fets que puguin constituir infracció i la data de comissió i, sempre que sigui possible, la identificació
dels possibles responsables.
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Article 61è- Mesures prèvies d'investigació:
L’òrgan competent, abans d’acordar l’inici del procediment, pot ordenar, amb caràcter previ, les
investigacions i actuacions necessàries per determinar si hi concorren circumstàncies que justifiquin
la incoació de l’expedient, especialment pel que fa a determinar els fets susceptibles de motivar la
incoació de l’expedient, a identificar la persona o persones que puguin resultar responsables
d’aquests i a les altres circumstàncies.
Article 62è- Providència d'inici o resolució d'arxiu:
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, dicta l’acord d’inici de l’expedient
si entén que els fets que es denuncien poden constituir infracció. En cas contrari, dicta la resolució
oportuna que acorda la improcedència d'iniciar l’expedient, la qual es notifica a qui ha presentat la
denúncia o el requeriment per a iniciar l’expedient.
Article 63è- Recurs contra els acords d’inici d’expedient o de improcedència d’inici d’expedient
No pot interposar-se recurs contra la resolució que acordi l’inici de l’expedient. Contra la que acordi
la improcedència del seu inici, pot interposar-se recurs davant del Comitè d’Apel·lació, com a òrgan
superior, en el termini de tres dies hàbils, a comptar des de l’endemà al de la seva notificació.
Article 64è- Contingut de la providència d'inici. Nomenament d’instructor i secretari
La providència en què s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el nomenament d’instructor,
que ha d’encarregar-se de la tramitació de l’expedient, i el del secretari que ha d’assistir a
l’instructor en la seva 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 persones presumptament
responsables i les sancions que podrien correspondre a aquests, sense perjudici del que resulti de
la instrucció de l’expedient.
Article 65è- Dret de recusació:
A l’instructor i al secretari els hi són d’aplicació les causes d’abstenció i recusació previstes en la
legislació aplicable a Catalunya per al procediment administratiu comú.
Els interessats poden exercir el dret de recusació per escrit en el termini de tres (3) dies hàbils, a
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comptar des de l’endemà de la notificació de la providència d’inici de l’expedient i davant el mateix
òrgan que hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació en el termini dels tres (3) dies hàbils
següents.
Contra la resolució que s’adopti en aquesta matèria no es podrà interposar recurs.
Article 66è- Proposició de prova:
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.
Article 67è- Pràctica de prova:
Una vegada transcorregut el termini establert en l’article anterior, l’instructor, mitjançant
l’oportuna resolució, ordena 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
obre a prova l’expedient per un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunica
als interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar
cada prova.
Article 68è- Recurs per denegació de la pràctica d’una prova
Contra la resolució de l'instructor que denegui la pràctica d’una prova proposada pels interessats,
aquests poden reclamar a l'òrgan competent per resoldre l'expedient en el termini de tres dies
hàbils, a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució.
L'òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l'admissió o el rebuig de la prova
proposada i, en el cas que l'admeti, resol el que procedeixi per a la pràctica corresponent.
Article 69è- Plec de càrrecs o arxiu de l'expedient:
Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l’instructor, en el termini de deu
dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què finalitza el termini de pràctica de les proves,
proposarà:
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(a)

el sobreseïment i arxiu de l’expedient, si considera que no hi ha motius per formular cap
plec de càrrecs

(b)

o, en cas contrari, formularà un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir la identificació
de la persona o persones responsables, 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'arxiu de l'expedient o, si escau, el plec de càrrecs i la proposta de
resolució s'han de notificar als interessats perquè, en el termini de deu 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 70è- Finalització del període d'instrucció:
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 decisió de
l’expedient.
Article 71è- Resolució de l’expedient:
La resolució de l'òrgan competent posa fi a l'expedient i s'ha de dictar en el termini màxim de deu
dies hàbils, a comptar de l'endemà del dia en que l'expedient és elevat a l'òrgan competent.
A criteri del propi Comitè, excepcionalment, i sempre per causes justificades, el termini per a
resoldre podrà ser ampliat, prèvia notificació als interessats, en aquells casos en que la correcta
resolució de l’expedient així ho aconselli, per a la obtenció d’altres elements de judici que
complementin les actuacions ja realitzades en el curs del procediment.
En tot cas l’expedient disciplinari haurà de concloure en el termini màxim de sis mesos comptats a
partir de la notificació de l’acord d’inici del procediment en els procediments iniciats d’ofici, o des
que la denuncia hagi tingut entrada al registre del òrgan competent per a la seva tramitació en els
iniciats a instància de part. Als efectes expressats s’entendrà que conclou el procediment en la data
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en que es notifiqui la resolució dictada pel Comitè.
Si no recau cap resolució expressa transcorreguts sis mesos des de l’inici de l’expedient, s’iniciarà el
còmput del termini de caducitat establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú, excepte els supòsits en què el
procediment s’hagi paralitzat per causes imputables als interessats.

CAPÍTOL II. ELS RECURSOS
Article 72è- Recursos contra els acords dictats pels clubs o associacions esportius
Contra les resolucions definitives dictades per l’òrgan competent dels clubs o associacions esportius
federats, en matèria disciplinària esportiva, coneixerà el comitè d’apel·lació de la FCG en el termini
dels deu dies hàbils següents al de la notificació de la resolució objecte de recurs.
Article 73è- Recursos contra els acords dels Àrbitres i dels Comitès de la prova
Les decisions acordades amb caràcter immediat pels Jutges o Àrbitres o Comitès de Competició de
la prova durant el desenvolupament d’un partit, referides a les infraccions de les regles de joc i a la
conducta esportiva són immediatament executives, sens perjudici de que amb posterioritat es
demostri l’existència d’un error material manifest. En aquest darrer cas, es podrà interposar un
recurs en el termini màxim de 2 dies hàbils següents de la celebració del partit, davant el Comitè de
Disciplina Esportiva, el qual l’haurà de resoldre en un termini màxim d’una setmana.
Article 74è- Recursos contra els acords del Comitè de Disciplina Esportiva
Contra els acords dictats en primera instància pel Comitè de Disciplina Esportiva, podrà interposarse, en el termini màxim de 3 dies hàbils següents a la notificació de l'acte impugnat, recurs davant
el Comitè d’Apel·lació, el qual l'haurà de resoldre en un termini màxim d’un mes.
Article 75è- Recursos contra els acords del Comitè d’Apel·lació.
Si són resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació en l'àmbit de llur competència revisora en
matèria disciplinària esportiva, ha d'ésser el Tribunal Català de l'Esport, en el termini dels deu dies
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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.
DISPOSICIÓ FINAL.- El present Reglament deixa sense efecte totes aquelles normes, reglaments i
disposicions de qualsevol tipus en matèria de disciplina esportiva, -en especial, l’anterior
Reglament Disciplinari de la FCG-, dictades amb anterioritat per la FCG, i serà d’aplicació en relació
a infraccions comeses amb posterioritat a la seva aprovació.
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ANEXE AL REGLAMENT DISCIPLINARI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE
GOLF PER A BENJAMINS, ALEVINS, INFANTILS i CADETS

Article 1è -Àmbit d’aplicació
El present reglament és d’aplicació als jugadors aficionats de les categories benjamín, aleví, infantil
i cadet que tinguin la llicencia federativa de la FCG i que desenvolupin la seva activitat en
competicions o en activitats dintre de l’àmbit d’actuació de la FCG segons el que disposen els seus
Estatuts i el seu Reglament Disciplinari.
Article 2è- Graduació de les infraccions de la conducta esportiva
Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 3è- Infraccions molt greus
Son infraccions molt greus:
a) Les agressions físiques als jutges, arbitres, jugadors, públic, tècnics directius i la resta
d’autoritats esportives si causen lesions que signifiquin un detriment de la integritat corporal
o de la salut física o mental de la persona agredida.
b) Els comportaments antiesportius que impedeixin la celebració d’una prova o una competició
o que obliguin a suspendre-la temporal o definitivament.
c) Les intimidacions o coaccions realitzades contra jutges àrbitres tècnics, directius i la resta
d’autoritats esportives.
d) La desobediència manifesta de les ordres i instruccions emeses per part de jutges àrbitres
tècnics i directius i la resta d’autoritats esportives.
e) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’una prova o competició.
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f) La modificació o alteració fraudulenta realitzada per un jugador/a aficionat dels resultats
anotats en la seva targeta de joc, abans o després de haver estat signada pel seu marcador/a
en el partit o competició i sense el consentiment d’aquest últim així com el falsejament de
la seva firma com a jugador/a i/o de la del marcador/a.
g) La cooperació deliberada d’un jugador per a que un altre realitzi una alteració o falsejament
dels resultats d’una prova o competició.
h) La usurpació de personalitat emprant el nom i la llicència federativa d’un altre jugador/a per
a participar en qualsevol tipus de competició, i/o per a beneficiar-se d’algun dret amb el
consentiment del titular de la llicència; i el permetre que el titular de la llicència federativa
consenti el seu ús a un altre jugador/a per participar en qualsevol tipus de competició, i/o
beneficiar-se d’algun dret.
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 una prova.
j) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació al seu consum o a practicar
o utilitzar els mètodes a que es a referència en la lletra i) del present article.
k) El trencament de la sanció imposada per una alta greu o molt greu.
l) L’ incompliment de les resolucions ermes dictades pel Tribunal Català de l’Esport.
m) Els actes, manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directa o indirectament,
indueixin o incitin a la violència.
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Article 4è- Infraccions greus
Són infraccions greus:
a) Les agressions a que fa referència en l’article a) si impliquen una gravetat menor segons el
mitjà utilitzat o el resultat produït.
b) Les amenaces, els insults i ofenses a jutges, àrbitres, tècnics i directius, i la resta d’autoritats
esportives o contra el públic assistent i altres jugadors.
c) Les conductes que alteren greument el desenvolupament normal d’un partit una prova o
una competició.
d) L’ incompliment d’ordres convocat ries o instruccions emanades de jutges, àrbitres tècnics,
directius i la resta d’autoritats esportives.
e) Proferir paraules o executar actes atemptatoris contra la integritat o dignitat de persones
adscrites a la organització esportiva de la FCG o contra el públic assistent a una prova o
competició.
f) El trencament de la sanció per infracció lleu.
g) Causar greus danys al camp de golf, material o instal·lacions esportives de forma voluntària.
h) El falsejament per part d’un/a jugador/a aficionat del resultat obtingut a una prova amb
l’ànim d’obtenir o evitar una modificació del seu handicap i/o la ajuda deliberada de
qualsevol altre/a jugadora per cometre tal falta.
i) L’ incompliment voluntari de les normes de conducta i/o joc que regeixen un programa de
formació esportiva de la FCG; i la incompareixença o l’abandonament injustificat d’una prova
federativa per part d’un jugador/a seleccionat per la FCG que ocasioni greus perjudicis a un
equip, a la FCG o a un ranking general.
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j) Cometre dos faltes lleus en una mateixa prova.
k) En general la conducta contrària a les normes esportives sempre que no estigui sotmesa en
la qualificació d’infracció molt greu.
Article 5è- Infraccions lleus:
Són infraccions lleus:
a) Les observacions formulades a jutges, àrbitres, tècnics i directius i la resta d’autoritats
esportives en l’exercici de les seves uncions de forma que suposen una lleu incorrecció.
b) La lleu incorrecció amb el públic o altres jugadors o competidors i subordinats.
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes de jutges àrbitres,
tècnics i directius i la resta d’autoritats esportives en l’exercici de les seves uncions.
d) L’ incompliment de les normes esportives per negligència o descuit, excepte en el cas que
constitueixi una infracció greu o molt greu.
e) El descuit en la conservació i atenció dels locals socials, de les instal·lacions esportives i altres
mitjans materials.
f) Comportar-se bruscament sense causar danys a les coses o causant danys lleus.
g) Els actes de desconsideració o grollers o qualsevol alta a les regles de cortesia del golf
comeses contra un company competidor contrari marcador jutges-àrbitres tècnics membres
del comitè de competició directius autoritats esportives i públic, amb motiu o durant el
transcurs d’una prova sempre que no siguin de caràcter greu.
h) El fet de provocar per qualsevol mitja, i sense justificació raonable, la interrupció d’un partit
o episodi del joc. L’abandonament del grup o equip de joc sense justificació alguna per part
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d’un/a jugador/a que impedeixi la continuïtat o la finalització del partit o prova per part
d’aquell grup o equip així com la entrada al camp de golf on s’estigui celebrant una prova
sense l’autorització del comitè de la prova o del club, alterant lleument el desenvolupament
de la mateixa.
i) La incompareixença o l’abandonament injustificat d’una prova federativa per part d’un/a
jugador/a que rep ajuda econòmica de la FCG per participar en aquella prova.
j) En general l’incompliment o conducta contrària a les normes esportives, normatives de
comportament, normatives de selecció d’equips normatives reguladores de subvencions i
reglaments de qualsevol programa d’ensenyament i de tecnificació esportiva de la FCG per
negligència o descuit excusable.
Article 6è- Sancions molt greus
Corresponen a les infraccions molt greus:
a) La suspensió temporal per a competir amb retirada del andicap per un per ode de 6 mesos
a 1 any.
b) La pèrdua del partit o desqualificació en la prova o competició.
c) La retirada de la targeta verda o blava atorgada per la FCG por un període de 6 mesos a 1
any.
d) La retirada de tot tipus de ajuda econòmica que pugui o correspongui rebre de la FCG en las
3 següents proves o campionats oficials.
e) La suspensió del dret a jugar entre 5 i 6 campionats oficials de la FCG que es cel.lebrin amb
posterioritat a la sanció.
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f) La retirada temporal, de 1 a 2 anys, de qualsevol programa de formació de la FCG i/o la
pèrdua del dret a formar part del mateix.
Article 7è- Sancions greus
Corresponen a les infraccions greus:
a) La suspensió temporal per a competir amb retirada del handicap per un per ode d’un a sis
mesos.
b) La pèrdua del partit o desqualificació en la prova o competició.
c) La retirada de la targeta verda o blava atorgada per la FCG por un període de 3 a 6 mesos.
d) La retirada de tot tipus d’ajuda econòmica que pugui o correspongui rebre de la FCG en les
2 següents proves o campionats oficials.
e) La suspensió del dret a jugar entre 3 i 4 campionats oficials de la FCG que es cel.lebrin amb
posterioritat a la sanció.
f) La retirada temporal, de 6 mesos a 1 anys, de qualsevol programa de formació de la FCG.
Article 8è- Sancions lleus
Corresponen a les infraccions lleus:
La suspensió temporal per a competir amb retirada del handicap per un període màxim d’un mes.
a) La pèrdua del partit o desqualificació en la prova o competició.
b) La retirada de la targeta verda o blava atorgada per la FCG por un període d’ un a 3 mesos.
c) La retirada de tot tipus d’ajuda econòmica que pugui o correspongui rebre de la FCG en la
següent prova o campionat oficial.
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d) La suspensió del dret a jugar entre 1 i 2 campionats oficials de la FCG següents a que es
celebrin amb posterioritat a la sanció.
e) La amonestació privada.
f) La retirada temporal, inferior a 6 mesos, de qualsevol programa de formació de la FCG.
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