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CAPÍTOL 1 
Disposicions Generals 

 

 
Article 1 

 

La jurisdicció esportiva s’exerceix en tres àmbits: el disciplinari, el competitiu i l’electoral. 

 
Article 2 
 

1. En l’àmbit disciplinari, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer les infracci-

ons de les regles del joc, la prova o la competició, específiques de cada modalitat esportiva, 

i les infraccions de conducta esportiva tipificades amb caràcter general pel capítol segon 

d’aquest títol i, específicament, per les disposicions estatutàries o les reglamentacions espe-

cífiques de cada club o associació esportius i de les federacions esportives catalanes. 

2. La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulars legítims la pos-

sibilitat d’enjudicar i, si escau, de sancionar les persones o les entitats sotmeses a la disci-

plina esportiva, segons les respectives competències. 

 
Article 3 
 

1. En l’àmbit competitiu, la potestat jurisdiccional esportiva s’estén a conèixer les qüestions 

de naturalesa competitiva que es plantegin en relació a com a conseqüència de la pràctica 

de l’esport, regulada per les normes aplicables a cada federació esportiva. 

2. La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus titulars legítims la pos-

sibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en relació amb 

l’aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per a regular la competició 

que correspongui al respectiu àmbit organitzatiu. 

 
Article 4 
 

1. En l’àmbit electoral, la potestat jurisdiccional s’estén a conèixer les qüestions que puguin 

sorgir en els processos electorals dels clubs o associacions esportius i de les federacions, des 

de que comença el procés electoral fins que conclou. 

2. La potestat jurisdiccional en l’àmbit electoral confereix als seus titulars legítims la possi-

bilitat de 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 de les federacions esportives catalanes, i també en relació amb els 

procediments establerts per a censurar o reprovar la gestió del president o presidenta i la 

junta directiva dels clubs i les federacions esportius catalans. 
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Article 5 
 

L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari correspon: 

a) Als jutges i als àrbitres durant el desenvolupament del joc,  la prova o la competició, amb 

subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada modalitat esportiva o per les 

específiques aprovades per a la competició de què es tracti. 

b) A les juntes directives de les agrupacions i els clubs esportius, pel que fa a llurs socis, 

esportistes, tècnics i directius. 

c) Als comitès de competició i disciplina esportiva i d’apel·lació de cada federació esporti-

va, pel que fa a totes les persones que integren l’estructua 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’actuació de la federació catalana corresponent. 

d) Al tribunal Català de l’Esport, pel que fa a les mateixes persones i entitats a què fan refe-

rència les lletres b) i c) i, en general, pel que fa al conjunt de l’organització esportiva i de les 

persones que la integren. 

 
Article 6 
 

L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit de la competició correspon: 

a) Als jutges i als àrbitres durant el desenvolupament del joc, la prova o la competició, amb 

la subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada modalitat esportiva o per les 

específiques aprovades per a la competició de què es tracti. 

b) A les juntes directives de les agrupacions i els clubs esportius, en relació amb els jocs o 

les competicions de caràcter  intern associatiu. 

c) Als comitès de competició i disciplina esportiva i d’apel·lació de cada federació esporti-

va, en l’àmbit de la competició federada.  

d) Al Tribunal Català de l’Esport, en el mateix àmbit de la competició federada. 

 
Article 7 

 

1. L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva, en relació amb els procediments electo-

rals de les associacions i els clubs esportius, correspon: 

a)  A la respectiva junta electoral de les associacions o els clubs esportius. 

b) Als comitès d’apel·lació de les federacions esportives catalanes. 

c) Al Tribunal Català de l’Esport. 

2. L’exercici de la potestat jurisdiccional electoral, en relació amb els procediments electo-

rals de les federacions esportives catalanes i de les agrupacions esportives, correpon: 

a) A la Junta Electoral de les federacions esportives catalanes i de les agrupacions 

esportives.  

b) Al Tribunal Català de l’Esport. 
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Article 8 
 

Les entitats esportives catalanes exerceixen la potestat jurisdiccional esportiva en els àmbits 

disciplinari i competitiu i electoral d’acord amb llurs estatuts i la resta de l’ordenament 

jurídic esportiu. 

 
 

CAPÍTOL 2 
La disciplina esportiva 

 

 
Article 9 
 

La competència atribuïda a la jurisdicció disciplinària esportiva, als efectes d’aquest títol, i 

quan es tracti d’activitats de les associacions i els clubs esportius i de les federacions espor-

tives catalanes o de competicions compreses dins l’àmbit d’actuació de les federacions es-

portives catalanes, s’estén a conèixer les infraccions i les regles del joc, la prova o la compe-

tició i de la conducta esportiva, tipificades amb caràcter general per aquest títol i les dispo-

sicions estatutàries o reglamentàries específiques de cada federació catalana. 

 
Article 10 
 

Les infraccions es classifiquen de la manera següent: 

a) Són infraccions de la conducta esportiva les accions o les omissions contràries al que dis-

posen les normes generals o específiques de la disciplina i convivència esportives, siguin o 

no comeses durant el transcurs d’un partit o torneig, d’una prova o d’una competició de 

tipus federatiu. 

b) Són infraccions de les regles de joc les accions o les omissions que durant el transcurs 

d’un partit o torneig, d’una prova o d’una competició de tipus federatiu vulneren les nor-

mes reglamentàries reguladores de la pràctica d’un esport o d’una especialitat esportiva 

concreta. 

 
Article 11 
 

En relació amb la disciplina esportiva, les disposicions estatutàries o reglamentàries de les 

federacions esportives catalanes han d’establir inexcusablament, amb un respecte ple per 

les disposicions contingudes en aquesta Llei, les qüestions següents: 

a) Un sistema tipificat d’infraccions de les regles del joc específiques de cada federació, que 

en determini el caràcter de molt greu, greu i lleu. Si les disposicions estatutàries o regla-

mentàries federatives tipifiquen les mateixes infraccions de la conducta esportiva ja recolli-

des en aquest títol, la qualificació d’aquestes segons la gravetat ha de coincidir amb la gra-

dació establerta per aquest títol. 



Federació Catalana de Pàdel                                   REGLAMENT DE DISCIPLINA 

Federació Catalana de Pàdel             Reglament de Disciplina                       Pàgina  5                                     

  

b) Un sistema de sancions proporcional al d’infracions tipificades. 

c) La determinació de les causes modificatives de la responsabilitat i els requisits d’extinció 

i prescripció d’aquesta. 

d) L’observança dels principis legals establerts respecte al procediment sancionador, espe-

cialment els relatius a la prohibició d’imposar doble sanció pels mateixos fets i de sancionar 

per infraccions tipificades amb posterioritat al moment d’haver estat comeses, i l’aplicació 

dels efectes retroactius favorables. 

e) Els procediments disciplinaris de tramitació i imposició, si escau, de sancions que garan-

teixin el respecte del tràmit d’audiència dels interessats. 

f) Un sistema de recursos contra les resolucions dictades en exercici de la potestat discipli-

nària. 

 
Article 12 
 

1. Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greu, greus i lleus. 

2. Són infracions molt greus: 

a) Les agressions als jutges, als àrbitres, als jugadors, al públic, als tècnics, als direc-

tius i a totes les autoritats esportives si causen lesions que signifiquen un deteriorament de 

la dignitat corporal o de la salut física o mental de la persona agredida. 

b) Els comportaments antiesportius que impedeixen la realització d’un partit o tor-

neig, d’una prova o d’una competició o que obliguin a suspendre’ls temporalment o defini-

tivament. 

c) Les intimidacions o les coaccions fetes contra àrbitres, jutges, tècnics, directius i 

totes les altres autoritats esportives. 

d) La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions emanades de jutges, 

àrbitres, tècnics i directius 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 de federacions, agrupacions i clubs. 

h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’un partit o un 

torneig, d’una prova o una competició. 

i) L’alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d’una prova, 

d’un partit, torneig o d’una competició. 

j) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la capaci-

tat 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. 

k) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a consumir-ne o a 

practicar o utilitzar els mètodes a què es refereix la lletra j. 

l) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càr-

recs de representació o direcció dels clubs esportius i les federacions esportives i tots els 

actes dirigits a impedir o pertorbar el desenvolupament dels processos electorals dels clubs 

esportius i de les federacions esportives catalanes. 
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m)  El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu. 

n) Els incompliments de dels acords de les assamblees generals o de les juntes de 

socis de les federacions o de les associacions i els clubs esportius, i també dels reglaments 

electorals i altres disposicions estatutàries o reglamentàries. 

o) la no-convocatòria, en els terminis o les condicions legals, de manera sistemàtica i 

reiterada, dels òrgans col·legiats de les federacions o de les juntes de socis dels clubs i asso-

ciacions esportius. 

p) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de 

l’Esport. 

q) La utilització incorrecta dels fons privats de les associacions i els clubs esportius i 

de les federacions esportives catalanes, i també de les subvencions, els crèdits, els avals i 

altres ajudes rebudes de l’Estat i de les comunitats autònomes o els ajuntaments i altres 

corporacions de dret públic. 

r) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o in-

directament, indueixin o incitin a la violència. 

s) Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupacions i les fe-

deracions com a infracció de la conducta esportiva, que siguin específiques de l’esport de 

què es tracti. 

 

3. Són infraccions greus:  

a) Les agressions a què es refereix l’apartat 2.a), si comporten una gravetat menor, 

atès el mitjà emprat o el resultat produït. 

b) Els insults o les ofenses a jutges, àrbitres, tècnics i directius i totes les altres auto-

ritats esportives, o contra el públic assistent i altres jugadors. 

c) Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’un partit o torneig, d’una 

prova o d’una competició. 

d) L’incomplinet d’ordres, de convocatòries o d’instruccions emanades de jutges, 

àrbitres, tècnics, directius 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 n), o), p) i 

q) de l’apartat 2. 

i) L’actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en 

els espactacles públics, i de lluitar-hi contra, i també en la investigació o descobriment de la 

identitat dels responsables d’actes violents. 

j) Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupacions i les fe-

deracions com a infracció de la conducta esportiva. 

 

4. Són infraccions lleus: 
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 a) Les observacions formulades a jutges, àrbitres, tècnics i directius i totes les altres 

autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions, de manera que signifiquin una lleugera 

incorrecció. 

 b) La lleugera incorrecció amb el públic o amb altres jugadors o competidors. 

 c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de 

jutges, àrbitres, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives en l’exercici de llurs 

funcions. 

 d) L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança, llevat del 

cas que constitueixi una infracció greu o molt greu. 

 e) Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupacions i les 

federacions com a infracció de la conducta esportiva. 

 
Article 13 

 

Es consideren infraccions molt greus, greus i lleus de les regles del joc, de la prova o de la 

competició les que amb aquest caràcter estableixin els estatuts i els reglaments dels dife-

rents ens de l’organització esportiva, que han de tipificar les accions i les omissions en fun-

ció de llur gravetat i de l’especialitat de les diferents modalitats esportives, amb ple respec-

te pels principis i els criteris generals establerts per aquest títol. 

 
Article 14 
 

1. Per raó de les infraccions tipificades en aquest títol es poden imposar les sancions se-

güents: 

 a) L’avís. 

 b) L’amonestació pública. 

 c) La suspensió o la inhabilitació temporals. 

 d) La privació definitiva o temporal dels drets d’associat o associada. 

 e) La privació de la llicència federativa. 

 f) La inhabilitació a perpetuïtat. 

 g) La multa. 

 h) La clausura del terreny de joc o el recinte esportiu. 

 i) La prohibició d’accedir als estadis i als recintes esportius. 

 j) La pèrdua del partit, torneig o la desqualificació en la prova. 

 k) La pèrdua de punts o de llocs en la classificació. 

 l) La pèrdua o el descens de categoria o divisió. 

 

2. Corresponen a les infraccions molt greus: 

 a) La inhabilitació o perpetuïtat. 

 b) La privació definitiva de la llicència federativa. 

 c) La privació definitiva dels drets d’associat o associada. 
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 d) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys o, si 

escau, per un període d’una a quatre temporades. 

 e) La privació del dret d’associat o associada per un període d’un a quatre anys. 

 f) La multa de fins a 1.200€ 

 g) La pèrdua o el descens de categoria o de 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 qua-

tre partits a una temporada, segons que escaigui. 

 h) La pèrdua del partit, torneig o la desqualificació de la prova. 

 i) La prohibició d’accedir als estadis o als recintes esportius per un període d’un any 

o més fins a cinc. 

 

3. Corresponen a les infraccions greus: 

 a) La suspensió o la inhabilitació per un període d’un mes a un any, o si escau, de 

cinc partits a una temporada. 

 b) La privació dels drets d’associat o associada per un període d’un mes a un any. 

 c) La multa de fins 600€. 

 d) La pèrdua del partit, torneig o la desqualificació de la prova, o la clausura del 

terreny de joc o del recinte esportiu per un període d’un partit, torneig o més fins a tres, 

segons que escaigui. 

 e) La prohibició d’accedir als estadis o als recintes esportius per un període d’un 

mes a un any. 

 

4. Corresponen a les infraccions lleus: 

 a) La suspensió per un període no superior a un mes o un període d’un a quatre 

partits. 

 b) La multa de fins a 300€ 

 c) La privació dels drets d’associats o associada per un període màxim d’un mes. 

 d) La prohibició d’accedir als estadis o als recintes esportius per un període màxim 

d’un mes. 

 e) L’avís. 

 f) L’amonestació pública. 

 
Article 15 
 

La sanció de multa només es pot imposar a les entitats esportives i als infractors que perce-

ben 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 comis-

sió d’una infracció de la mateixa gravetat que la que va determinar la imposició de la sanció 

econòmica. 
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Article 16 
 

Les sancions de multa, de pèrdua del partit, torneig, de descompte de punts en la classifica-

ció, de pèrdua de categoria o divisió i de prohibició d’entrar als estadis o als recintes espor-

tius es poden imposar simultàniament amb qualsevol altra sanció. 

 
Article 17 

 

En el cas que s’imposi una sanció que impliqui la pèrdua del partit, torneig o la desqualifi-

cació de la prova, o si s’imposa una sanció per una infracció que tingui per objecte la prede-

terminació,  mitjançant preu, acord o intimidació, del resultat d’un partit, d’una prova o 

d’una competició, els òrgans disciplinaris titulars de la potestat sancionadora estan facultats 

per alterar el resultat del partit, de la prova o de la competició, si es pot determinar que, si 

no s’hagués produït la infracció, el resultat hauria estat diferent. 

 
Article 18 

 

Són circumstàncies que agreuguen ña responsabilitat: 

 

a) La reiteració. 

b) La reincidència. 

c) El preu. 

d) El perjudici econòmic ocasionat. 

   
Article 19 
 

1. Hi ha reiteració si l’autor o autora d’una infracció ha estat sancionat en el curs d’una ma-

teixa temporada per un altre fet que tingui assenyalada una sanció igual o superior o per 

més d’un que tingui assenyalada una sanció inferior. 

 

2. Hi ha reincidència si l’autor o autora d’una infracció ha estat sancionat en el curs d’una 

mateixa temporada per un fet de la mateixa naturalesa o anàloga del que s’ha de sancionar. 

 
Article 20 
 

Són circumstàncies atenuants: 

 

a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció. 

b) El penediment espontani. 

 
Article 21 
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Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de llur funció, aplicar la sanció en el grau que 

estimin convenient, tenint en compte la naturalesa dels fets, la personalitat dels responsa-

bles, les conseqüències de la infracció i la concurrència de circumstàncies atenuants o agreu-

jants. 

 
Article 22 

 

1. La responsabilitat disciplinària s’extingeix: 

a) Pel compliment de la sanció. 

 b) Per la prescripció de les infraccions o de les sancions. 

 c) Per la mort de la persona inculpada. 

 d) Per la dissolució del club, l’entitat o la federació sancionats. 

 e) Per l’aixecament de la sanció. 

f) Per la pèrdua de la condició d’esportista, d’àrbitre o àrbitra i de tècnic o tècnica 

federat o de membre del club o associació esportiva de què es tracti. En aquest últim 

cas, si la pèrdua de la condició és voluntària, aquest supòsit d’extinció de la respon-

sabilitat disciplinària té efectes merament suspensius si qui està subjecte a procedi-

ment disciplinari en tràmit o ha estat sancionat recupera en qualsevol modalitat es-

portiva, i dins 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 dis-

ciplinària no es computa als efectes de la participació de les infraccions ni de les 

sancions. 

 

2. Les infraccions lleus prescriuen al mes; les greus, a l’any, i les molt greus, als tres anys 

d’haver estat comeses. 

 

3. El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia en què s’ha 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 o infractora durant més de 

dos mesos o si l’expedient acaba sense que l’infractor o infractora hagi estat sancionat. 

 

4. 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. 

 

5. El termini de prescripció de la sanció comença l’endemà del dia en què adquireix frmesa 

la resolució per la qual s’ha imposat o el dia en què se n’ha violat el compliment, si la sanció 

havia començat a complir-se. 

 
Article 23 
 

Les sancions imposades són immediatament executives, sense que les reclamacions o els 

recursos que s’hi interposin en contra paralitzin o en suspenguin l’execució, llevat que, 
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després d’haver interposat el recurs, l’òrgan encarregat de resoldre’l acordi, a instància de 

part, la suspensió de l’exeucuió de la sanció imposadam si hi concorre algun dels requisits 

següents: 

 

a) Si hi concorre una cusa 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 re-

curs. 

 

 
CAPÍTOL 3 

Els procediments jurisdiccionals 

 
 

SECCIÓ 1 

Els procediments jurisdiccionals en l’àmbit disciplinari 

 

 

SUBSECCIÓ PRIMERA 
Disposicions generals 

 

 
Article 24 

 

1. Per a imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és perceptiva la instrucció prèvia 

d’un expedient disciplinari, d’acord amb el procediment que s’estableix  en aquesta secció o 

d’acord amb el que estableixen els estatuts o els reglaments del club o l’associació esportius 

o de la federació corresponent. 

 

2. Els estatuts o els reglaments del club o l’associació esportius o de la federació correspo-

nent s’han d’ajustar als principis generals dels procediments disciplinaris, de manera que 

regulin i respectin el tràmit d’audiència dels interessats, que respectin 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, i que respectin el dret dels interessats en l’expedient a formular 

les al·legacions que creguin pertinents, a recusar l’instructor o instructora i el secretari o 

secretària de l’expedient per causa legítima, i a proposar les proves que tendeixin a la de-

mostració de les al·legacions i que guardin relació amb el que és objecte d’enjudiciament. 
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Article 25 
 

1. Els procediments disciplinàris per a les infraccions de les regles de joc, la prova o la com-

petició, o de la conducta esportiva, susceptibles d’ésser qualificades de constitutives d’una 

falta lleu o greu, quant requereixin la intervenció immediata dels òrgans disciplinaris per 

raó del desenvolupament normal del joc, la prova o la competició, es poden tramitar pel 

procediment d’urgència que estableixin els reglaments de les diferents federacions, i, si de 

cas hi manquen, pel procediment d’urgència regulat en la subsecció 2. 

 

2. El procediment d’urgència que tinguin establert les diferents federacions per a imposar 

les sancions a què fa referència l’apartat 1 ha de regular, en qualsevol cas, la forma i els 

terminis preclosius per al compliment del tràmit d’audiència i reconèixer el dret de 

l’infractor o infractora a conèixer, abans que caduqui el tràmit d’audiència i reconèixer el 

dret de l’infractor o infractora a conèixer, abans que caduqui el tràmit d’audiència, 

l’acusació que s’hi hagi formulat en contra, i també el dret a fer les al·legacions que estimi 

pertinents, a recusar als membres del comitè o l’òrgan disciplinari que tingui atribuïda la 

potestat sancionadora, i a proposar proves tendents a demostrar els fets en què l’infractor o 

infractora pugui basar la seva defensa. 

 

 

SUBSECCIÓ SEGONA 
El procediment d’urgència 

 

 

Article 26 
 

El procediment d’urgència s’inicia mitjançant l’acta del partit, la prova o la competició que 

reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció, que ha d’ésser subscrita per l’àrbitre o 

àrbitra o qui estigui oficialment encarregat d’aixecar-la i pels competidors o llurs represen-

tants, si es tracta d’esports de competició individual, o pels representants dels clubs o llurs 

delegats, si es tracta de competició per equips. 

 
Article 27 
 

El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la part interes-

sada recollida en l’acta del partit o feta posteriorment, sempre que la denúncia es registri a 

les oficines de la federació corresponent dins el segon dia hàbit següent al dia en què hagi 

tingut lloc el partit, la prova o la competició. 

 
Article 28 
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En el supòsit que els fets que puguin donar lloc a sanció no estiguin reflectits en l’acta del 

partit, la prova o la competició, si no mitjançant annex o document similar, en el qual no hi 

hagi constància que l’infractor o infractora en conegui el contingut, el procediment s’inicia 

en el moment en què tingui entrada a la federació corresponent l’annex de l’acta del partit o 

el document en què quedin reflectits els fets objecte d’enjudiciament. 

 
Article 29 
 

Un cop iniciat el procediment per la denúncia de la part interessada o com a conseqüència 

d’un annex de l’acta del partit o el document similar, immediatament s’ha de donar trasllat 

de la denúncia o de l’annex o el document als interessats. 

 
Article 30 
 

Els interessats, en el termini de dos dies hàbils següents al dia en què els és lliurada l’acta 

del partit, la prova o la competició, en el cas especificat per l’article 26, o en el termini de 

dos dies hàbils següents al dia en què hagi estat notificada la denúncia o l’annex o el docu-

ment similar, al qual es refereixen els articles 28 i 29, poden formular, verbalment o per 

escrit les al·legacions o les manifestacions que, en relació amb els fets imputats a l’acta, la 

denúncia o l’annex o el document similar, considerin convenients a llur dret i poden, dins el 

mateix termini, proposar o aportar també, si escau, les proves pertinents per a demostrar 

llurs al·legacions, si tenen relació amb els fets imputats. 

 
Article 31 
 

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 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 inte-

ressats el lloc i el moment en què es practicarà, si la prova requereix la presència dels inte-

ressts. 

 
Article 32 
 

Si no es practiquen proves o un cop practicades les admeses o transcorregut el termini esta-

blert per a practicar-les, l’òrgna competent, en el termini màxim de cinc dies, dicta la reso-

lució en què, de manera succinta, s’han d’expressar els fets imputats, els preceptes infringits 

i els que habiliten la sanció que s’imposi. Si els interessats han demanat la pràctica de pro-

ves i l’òrgan ho considera improcedent, s’han d’expressar en la mateixa resolució els motius 

de la denegació de les proves. 
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Article 33 
 

La resolució a què fa referència l’article 32 s’ha de notificar als interessats, amb expressió 

dels recursos que s’hi puguin formular en contra i del termini per a interposar-los. 

 

 

SUBSECCIÓ TERCERA 
El procediment ordinari 

 

 
Article 34 
 

Llevat dels casos tipificats per l’article 25.1, per enjudicar les infraccions s’ha de procedir 

d’acord amb el que s’estableix en aquesta subsecció. 

 
Artcle 35 

 

El procediment per a enjudicar les infraccions s’inicia amb la providència de l’òrgan compe-

tent, d’ofici, a denúncia de part interessada o a requeriment de la Secretaria General de 

l’Esport o del Tribunal Català de l’Esport. Les denúncies han d’expressar la identitat de la 

persona o les persones que les presentin, la relació dels fets que puguin constutir infracció i 

la data de comissió i, sempre que sigui possible, la identificaió dels possibles responsables. 

 
Article 36 

 

L’òrgan competent, abans que acordi l’inici del procediment, pot ordenar, amb caràcter 

previ, les investigacions i les actuacions necessàries per a determinar si hi concorren cir-

cumstàncies que justifiquin l’expedient, especialment pel que fa a determinar els fets sus-

ceptibles de motivar la incoació de l’expedient, a identificar la persona o les persones que 

en puguin resultar responsables i a les altres circumstàncies. 

 
Artcle 37 

 

L’òrgan competent, desprès de rebre la denúncia o el requeriment per a incoa un expedient 

i practicades les actuacions prèvies que es considerin pertinents, dicta la providència 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. 
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Article 38 

 

No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi l’inici de l’expedient. Contra la 

que acordi la improcedència d’iniciar-li, es pot interposar recurs davant l’òrgan superior, en 

el termini de tres dies hàbils comptats desde l’endemà de la notificació. 

 
Article 39 

 

La providència en que s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el nomenament 

d’instructor o instructora, el que s’ha d’encarregar de la tramitació de l’expedient, i el del 

secretari o secretària que ha d’assitir l’instructor o instructora en la tramitació, a més d’una 

succinta relació dels fets que motiven l’inici de l’expedient, la possible qualificació, la iden-

tificació de la persona o les persones pressumptament responsables i les sancions que hi 

podrien correspondre, sense perjudici del que resulti de la instrucció de l’expedient. 

 
Article 40 
 

A l’instructor o instructora i al secretari o secretària els són aplicables les causes d’abstenció 

i recusació previstes en la legislació de l’estat per al procediment administratiu comú. Els 

interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de tres dies hàbils comptats des-

de l’endemà de la notificació de la providència d’inici de l’expedient i el mateix òrgan que 

l’hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació en el termini dels tres dies hàbils se-

güents. 

 
Article 41 

 

En la providència que acordi l’inici del procediment s’ha de concedir als interessats el ter-

mini 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 42 

 

Un cop transcorregut el termini establert per l’article 41, l’instructor o instructora, mitjan-

çant la resolució oportuna, ordena la pràctica de les proves que, proposades o no pels inte-

ressats siguin rellevants per al procediment i la resolució. Per aquest motiu, en la mateixa 

resolució l’instructor o instructora obre aprova l’expedient per un termini no superior a vint 

dies hàbils ni inferior a 5, i comunica als interessats, a qui els ha d’ésser notificada la resolu-

ció, el lloc, el moment i la forma de prcaticar cada prova. 

 



Federació Catalana de Pàdel                                   REGLAMENT DE DISCIPLINA 

Federació Catalana de Pàdel             Reglament de Disciplina                       Pàgina  16                                     

  

Article 43 

 

Contra la resolució de l’instructor o instructora que denegui la pràctica d’una prova propo-

sada pels interessats, aquests poden reclemar a l’òrgan competent per resoldre l’expedient 

en el termini de tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificacció de la resolució. 

L’òrgan competent, dins els cinc dies hàbils següents, resol sobre l’admissió o els rebuts de 

la prova proposada i, en el cas que l’admeti, resol el que procedeixi per a la pràctica corres-

ponent. 

 
Article 44 
 

Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l’instructor o instructo-

ra, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en que fineixi el ter-

mini de pràctica de les proves, proposa el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, si 

considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en cas contarri, formula 

un plec de càrrecs, en el qual s’han de reflectir els fets imputats, les circumstàncies concor-

rents i les corresponents infraccions que puguin constiuir motiu de sanció, juntament amb 

la proposta de resolució. La proposta de sobreseïment i l’arxivament 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 45 
 

Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les al·legacions, 

l’instructor o instructora eleva l’expedient a l’òrgan competent per a resoldre’l i manté o 

reforma la proposta de resolució a la vista de les al·legacions formulades pels interessats, 

per a la deliberació i la decisió de l’expedient. 

 
Article 46 
 

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 què l’expedient és elevat a l’òrgan 

competent.   
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SECCIÓ 2 

El procediment jurisdiccional en l’àmbit competitiu 

 

  
Article 47 
 

Tots els expedients que s’incoïn d’ofici o instància de part en matèria pròpia de la jurisdic-

ció dins l’àmbit competitiu s’han de tramitar amb l’obsrevança de les fases procedimentals-

següents: 

 

a) La incoació i la notificació fefaent d’aquesta a les parts interessades i a les que es 

considerin afectades per la decisió final. 

b) El termini d’al·legacions, la proposició de prova i la pràctica d’aquesta. 

c) La resolució final i la comunicació fefaent a les parts intervinents, amb especificació 

dels recursos pertinents i del termini per interposar-los. 

 

 
SECCIÓ 3 

Disposicions comunes 

 

 
Article 48 
 

Un cop iniciat qualsevol procediment, l’òrgan competent per a 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 pugui dictar-se. L’adopció de mesures provisionals 

pot produir-se en qualsevol moment del procediment, d’ofici o per petició raonada de 

l’instructor o instructora, mitjançant acord motivat, que ha d’ésser notificat als interessats. 

Contra l’acord d’adopció de qualsevol mesura provisional es pot interposar recurs davant 

l’òrgan competent per a resoldre el recurs, en el termini de tres dies hàbils comptats des de 

l’endemà de la notificació de l’acord en què s’adopti la mesura. 

 
Article 49 
 

Contra les resolucions dictades en el procediment a què es refereixen les seccions primera i 

segona d’aquest capítol es pot interposar recurs davant l’òrgan competent per a resoldre’l 

en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què es notifiqui la re-

solució. 
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Article 50 
 

Un cop interposat el recurs, l’òrgan competent per a resoldre’l n’ha de donar trasllat imme-

diatament als altres interessats perquè, si escau, puguin impugnar-lo en el termini de dos 

dies hàbils. 

 
Article 51 
 

Si en el recurs o en la impugnació es demana la pràctica de proves indegudament denega-

des per l’òrgan que hagi dictat la resolució impugnada, o es demana la pràctica de proves 

de les quals la part que les proposi no n’hagi pogut tenir notícia abans de dictar-se la reso-

lució impugnada, l’òrgan competent, abans de resoldre el recurs, s’ha de pronunciar sobre 

la pràctica de la prova demanada i, en el cas que acordi practicar-la, ha d’adoptar els acords 

que calguin perquè es practiqui en el termini màxim de sis dies hàbils, amb la intervenció 

de les parts, si la prova ho requereix. 

 
Article 52 
 

Un cop transcorregut el termini establert per l’article 50 si no s’ha demanat cap prova, o, si 

escau, no s’ha practicat la que ha estat admesa o ha transcorregut el termini fixat per 

l’article 51 sense que s’hagi practicat, l’òrgan competent per a resoldre el recurs dicta la 

resolució oportuna en el termini màxim de deu dies, la qual s’ha de notificar als interessats, 

amb expressió dels recursos que s’hi puguin interposar en contra i el termini per a interpo-

sar-los. 

 
Article 53 
 

En el cas que hagi transcorregut el termini establert per l’article 51, sense que s’hagi dictat 

resolució expressa, s’entén que el recurs ha estat desestimat, i es deixa expedita la via ad-

ministrativa. 

 
CAPÍTOL 4 
Els recursos 

 
Article 54 
 

1. Es pot recórrer contra els actes i les resolucions adoptats pels òrgans competents dels 

clubs i associacions esportius i de les federacions esportius i de les federacions esportives 

catalanes, si han esgotat, respectivament, la vida associativa o la federativa, segons el règim 

segünet: 
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a) Si són resolucions definitives dictades per l’òrgan competent dels clubs o associa-

cions esportius en matèria de disciplina esportiva, ha désser el comitè d’apel·lació 

de la federació catalana corresponent a l’activitat esportiva principal de l’entitat, si 

es tracta de clubs federats, o directament al Tribunal Català de l’Esport, si estan 

constituïts com a clubs de lleure, en el termini dels deu dies hàbils següents al de la 

notificació de la resolució objecte de recurs. 

b) Si són decisions adoptades pels òrgans electorals dels clubs o associacions espor-

tius, ha d’ésser al comitè d’apel·lació de la federació catalana corresponent 

al’activitat esportiva principal de l’entitat, si es tracta de clubs de lleure, en el ter-

mini dels tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recurs o 

al d’aquell en què s’entengui desestimada tàcticament la reclamació perquè no s’ha 

dictat cap resolució expressa en el termini establert. 

c) Si són decisions adoptades pels òrgans electorals de les federacions i agrupacions 

esportives catalanes, en l’àmbit de llur competència revisora en matèria electora, 

disciplinària esportiva i competitiva, ha d’ésser al Tribunal Català de l’Esport, dins 

el termini de tres dies hàbils següents al de la notificació de l’acord objecte de recur-

sos o al d’aquell en què la reclamació s’ententengui desestimada tàcticament perquè 

no s’ha dictat cap resolució expressa en el termini establert. 

d) Si són resolucions dictades pels comitès d’apel·lació de les federacions esportives 

catalanes, en l’àmbit de llur competència revisora en matèria electoral, disciplinària 

esportiva i competitiva, ha d’ésser al Tribunal Català de l’esport, en el termini dels 

deu dies hàbils següents a la notificació de l’acord de l’objecte de recurs o al 

d’aquell en què el recurs inicial s’ha d’entendre desestimat tàcticament perquè no 

s’ha dictat cap resolució expressa dins el termini establert. 

e) Si són resolucions definitives adoptades pels òrgans competents dels clubs i de 

les federacions esportives catalanes en matèria disciplinària associativa, o qualsevol 

altra decisió emanada de llurs òrgans de govern i representació, ha d’ésser a 

l’autoritat judicial, sense perjudici del que estableix l’article 140 del D.L 1/2000, 

Text Únic de la Llei de l’Esport  per a la resolució extrajudicial dels conflictes en 

l’esport.  

 

2. Les decisions acordades amb caràcter immediat pels jutges o els àrbitres duran el desen-

volupament d’un joc o un partit referides a les infraccions de les regles del joc i de la con-

ducta esportiva són immediatament executives, sense perjudici que, en funció de les carac-

terístiques pròpies de cada modalitat esportiva, els reglaments federatius puguin establir 

un sistema posterior de reclamacions, fonamentades en l’existència d’un error material ma-

nifest. 

 
CAPÍTOL 5 

El Tribunal Català de l’Esport 
 
Article 55 
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1. El Tribunal Català de l’Esport és l’òrgan suprem jurisdiccional esportiu en els àmbits 

electoral, competitiu i disciplinari a Catalunya, que, amb el suport material, de personal i 

pressupostari de la Secretaria General de l’Esport, actua amb una autonomia i una inde-

pendència totals, i decideix en instància administrativa sobre les qüestions electorals, com-

petitives i disciplinàries esportives de la seva competència establertes per aquesta Llei i per 

les disposicions reglamentàries que la desenvolupen. 

 

2. En l’àmbit disciplinari, el Tribunal Català de l’Esport té les competències següents: 

 

a) Conèixer i resoldre els recursos interposats contra els acords adoptats en matè-

ria disciplinària esportiva pels òrgans disciplinaris de les federacions esportives 

catalanes, de les agrupacions esportives i dels clubs o associacions no federats, 

en els supòsits, la forma i els terminis establerts per aquest títol i els reglaments 

corresponents. 

b) Conèixer i resoldre qualsevol altra acció o omissió que, per la transcendència 

que poden tenir en l’activitat esportiva, estimi oportú tractar-les d’ofici, a ins-

tància de l’administració esportiva de la Generalitat. 

 

3. En l’àmbit competitiu, són competències del Tribunal Català de l’Esport conèixer i resol-

dre en última instància sobre els recursos que s’interposin contra les resolucions dels comi-

tès d’apel·lació de les federacions esportives catalanes. 

 

4. En l’àmbit electoral, són competències del Tribunal Català de l’Esport conèixer i resoldre 

en última instància administrativa sobre els recursos imposats contra les resolucions de les 

meses del vot de censura i de les juntes electorals dels clubs i associacions esportius no fe-

derats i de les federacions esportives catalanes, i també contra les resolucions dels comitès 

d’apel·lació de les federacions esportives catalanes adoptades per la via de revisió dels pro-

cessos electorals o de reprovació o censura de la gestió dels president o presidenta o de la 

junta directiva dels clubs o associacions esportius federats.  

 
Article 56 
 

El Tribunal Català de l’Esport pot actuar per a resoldre de manera inapel·lable, mitjançant 

l’arbitratge d’equitat, les qüestions de litigi de naturalesa juridicoesportiva no regulades per 

aquest títol i que li hagin estat sotmeses de comú acord pels interessats.     

 
Article 57 
 

El Tribunal Català de l’Esport és integrat per set membres i un secretari o secretària amb 

veu i sense vot, tots els llicenciats en dret i, preferentment, amb experiència en matèria es-

portiva. Els càrrecs són honorífics, si bé els membres del Tribunal tenen dret a rebre les 
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dietes d’assistència a les reunions, les de desplaçament i una compensació per cada ponèn-

cia assignada, que ha d’ésser fixada pel Govern.   

 
Article 58 
 

Els membres del Tribunal Català de l’Esport  són nomenats pel secretari o secretària general 

de l’Esport, quatre d’ells a proposta de la Unió de Federacions Esportives Catalanes i tres 

restants a proposta del Consell d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya. 

 
Article 59 
 

1. Un cop designats els membres del Tribunal Català de l’Esport, aquests han d’elegir 

d’entre ells un president o presidenta i un vice-president o vice-presidenta, que han d’ésser 

ratificats per l’Administració esportiva de la Generalitat. 

 

2. El secretari o secretària del Tribunal Català de l’Esport és designat pel secretari o secretà-

ria general de l’esport. 

 

3. El Tribunal Català de l’Esport funciona en ple o en comissió permanent. 

 
Article 60 
 

1. Els membres del Tribunal Català de l’Esport tenen un mandat de quatre anys renovables i 

cessen en el càrrec quan fineix el termini pel qual han estat designats, una vegada s’ha pro-

cedit a la designació dels nous membres. 

 

2. En el cas dels membres del Tribunal deixin d’assistir a les reunions per causa no justifi-

cada per un període superior a tres mesos, incorri en actuacions irregulars manifestes o els 

sigui aplicable alguna de les causes que impedeixen l’exercici de funcions públiques, poden 

ésser suspesos o cessats pel secretari o secretària general de l’Esport mitjançant resolució 

motivada, a proposta de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya o del Consell 

d’Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya, segons la procedència del membre afectat. 

 
Article 61 
 

1. En el cas de vacant d’un membre  titular del Tribunal Català de l’Esport, es cobreix de la 

mateixa manera en què fou designat el membre vacant. Si aquest n’és el president o presi-

denta o el vice-president o vice-presidenta, un cop coberta la vacant, el Tribunal procedeix 

a l’elecció d’aquell o d’aquest, perquè sigui ratificat pel secretari o secretària general de 

l’Esport. 
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2. Si queden vacants alhora la presidència i la vice-presidència del Tribunal Català de 

l’Esport, mentre no se’n produeixi la substitució, ocupa la presidència el vocal de més edat i 

la vice-presidència, el segon vocal de més edat. 

 
Article 62 
 

S’han de regular per reglament les funcions dels membres del Tribunal Català de l’Esport, 

les normes de procediment, les competències i les atribucions de Ple i de la Comissió Per-

manent del Tribunal, i també el règim d’incompatibilitats. El reglament és aprovat pel Ple 

del Tribunal i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

  


