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1 DISPOSICIONS GENERALS DISCIPLINA 

 
 

Article 1º.- 

 
El present Reglament té per objecte el desenvolupa la normativa disciplinària establerta amb caràcter general 
en el Títol 6 del decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, en el qual es refonen la Llei 8/1988, de 7 d’abril, la Llei 
8/1999, de 30 de juliol, i la Llei 9/1999, de 30 de juliol, el Decret 58/2010 de 4 de maig , així com els Estatuts 
de la Federació Catalana de Triatló. 

 

Article 2º.- 

 
L'àmbit de disciplina esportiva en la Federació Catalana de Triatló s'estén a les infraccions de les regles de 
competicions i de les normes generals esportives que és descriuen en la Llei de l'Esport, en les seves 
disposicions de desenvolupament i en els Estatuts, Reglaments i normes per al desenvolupament de l’activitat 
de la Federació. 

 
El que es disposa en aquest Reglament resulta d'aplicació general en les activitats i competicions dins de 
l'àmbit territorial de Catalunya i afecta a les persones físiques i jurídiques que participin en elles. 
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Article 3º.- 

 
El règim disciplinari esportiu és independent de la responsabilitat civi l o penal en què puguin incórrer els 
components de l'organització esportiva de l'activitat, citats en el segon paràgraf de l'article 2º, responsabilitat 
que es regirà per la legislació que en cada cas correspongui. 

 

Article 4º.- 
 

Són infraccions a les regles de competició les accions o omissions que durant el curs de la prova o 
competició, vulnerin, impedeixin o pertorbin el seu normal desenvolupament. 

 
Són infraccions a les normes generals esportives les altres accions o omissions que siguin contràries al 
que es disposa en aquestes normes. 

 
 

1.1 ORGANITZACIÓ DISCIPLINÀRIA 

 
 

Article 5º.- 
 

La potestat disciplinària esportiva s'exercirà per la Federació Catalana de Triatló sobre totes les persones que 
formin part de la seva pròpia estructura orgànica, sobre els clubs, els seus esportistes, tècnics, directius, 
organitzadors, jutges i, en general, sobre totes aquelles persones i entitats que, trobant-se federades, 
desenvolupin l'activitat esportiva corresponent en l'àmbit territorial de Catalunya. 

 

L'exercici de la citada potestat disciplinària esportiva correspondrà, en primera instància, al Comitè de 
Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Triatló. 

 

Article 6º.- 

 
El Comitè de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Triatló estarà constituït per tres membres, 
d'entre els quals es nomenarà un President, assistits pel Secretari de la Federació Catalana de Triatló, o 
persona designada pel mateix, que actuarà, amb veu però sense vot, com a Secretari . 

 

Els membres d'aquest Comitè, amb excepció del seu Secretari, hauran de ser Llicenciats en Drets . Els seus 
nomenaments i cessaments corresponen al President de la Federació Catalana de Triatló . 

 
El càrrec de membre del Comitè de Disciplina Esportiva és honorífic, si bé els membres del Tribunal tenen dret 
a rebre les dietes d’assistència a les reunions i les de desplaçament . 

 
No cal tenir llicencia federativa en vigor per desenvolupar el càrrec de membre del Comitè de Disciplina Esportiva. 

 
 

1.2 PRINCIPIS DISCIPLINARIS 

 
 

Article 7º.- 
 

En l'exercici de la seva funció, els òrgans disciplinaris esportius de la Federació Catalana de Triatló, dins de 
l’establert per a la infracció que es tracti i en el cas caso que per a la mateixa s'assenyalin màxims i mínims 
aplicables, podran imposar la sanció en el grau que estimin més just, a l'efecte del qual prendran en 
consideració la naturalesa dels fets i la concurrència o no de circumstàncies agreujants o atenuants de la 
responsabilitat. 
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Article 8º.- 

 
Es considerarà circumstància agreujant de la responsabilitat esportiva, la reincidència. 

 
Existirà reincidència quan l'autor hagués estat sancionat anteriorment per qualsevol infracció a la disciplina 
esportiva d'igual o major gravetat o per dues o més infraccions d'inferior gravetat de la qual en aquest 
supòsit es tracti, en el transcurs d'un període de temps de tres anys. El còmput d'aquest termini es portarà a 
efecte entre els moments de comissió d'infraccions. 

 

Article 9º.- 

 
Es consideraran circumstàncies atenuants de la responsabilitat disciplinària esportiva les següents : 
- La de penediment espontani. 
- La d'haver actuat per una provocació llegítima externa i suficient . 
- La de no haver estat sancionat amb anterioritat en el transcurs de la seva vida esportiva. 

 
 

Article 10.- 

 
Es consideraran causes d'extinció de la responsabilitat disciplinària esportiva : 
- La defunció de l'inculpat. 
- La dissolució de l'entitat inculpada. 
- El compliment de la sanció. 
- La prescripció de les infraccions o de les sancions imposades. 
- La pèrdua de la condició de federat. 

 

1.3 INFRACCIONS 

 
 

Article 11º.- 

 
Segons la seva gravetat, les infraccions esportives es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 

 

Article 12º.- 

 
Es consideraran com a infraccions comunes molt greus a les normes de la prova o competició o a les 
normes generals esportives : 

 
- Els abusos d'autoritat. 

 
- Els trencaments de sancions imposades. 

 
- Les actuacions dirigides mitjançant preu, intimidació o acords per a predeterminar el resultat d'una prova o 
competició, o a provocar la seva suspensió. 

 

- Les declaracions, comportaments, actituds i gests públics ofensius, agressius i/o antiesportius, que 
revesteixin una especial gravetat, fets en qualsevol mitja de comunicació. 

 
- La falta reiterada d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions catalanes. 

 
- La falta d'assistència no justificada als entrenaments , concentracions , controls mèdics, test, etc. de les 
seleccions catalanes en un nombre de 3 ocasions. 
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- La falta d'assistència no justificada a les que un oficial sigui designat en un nombre de 3 ocasions. 
 

- La participació en competicions organitzades per països sobre els quals pesin sancions esportives 
imposades per organismes internacionals o amb esportistes que representin als mateixos. 

 
- Els actes notoris i públics que atemptin a la dignitat o decoro esportius, quan revesteixin una 
especial gravetat. 

 

- La manipulació o alteració, personalment o a través de persona interposada, del material o equipament 
esportiu en contra de les regles tècniques de les diferents especialitats que regeix la Federació Catalana de 
Triatló. 

 

- L'alineació o participació indeguda en competicions regides per la Federació Catalana de Triatló. 
 

- La no execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport o dels òrgans jurisdiccionals de la 
Federació Espanyola de Triatló i altres organismes d’instància superior en què la Federació Catalana de Triatló 
estigui afiliada. 

 
- La promoció, incitació, consum o utilització de pràctiques prohibides a les que refereix el Títol 5 del Decret 
Legislatiu 1/2000, de 31 de  juliol,  així  com  la  negativa  a  sotmetre's  als  controls  exigits 
per òrgans i persones competents o qualsevol acció o omissió que impedeixi o pertorbi la correcta realització 
d'aquests controls. 

 
- La deterioració intencionada, especialment greu, de locals socials, instal·lacions esportives i altres 
mitjans materials. 

 
- Suspensió per part de l'organitzador d'una prova sense causa justificada i objectiva. 

 
- L'organització d'activitats o competicions esportives a Catalunya sense la reglamentària autorització de la 
Federació Catalana de Triatló. 

 
- La utilització del nom , anagrama, escut o denominacions de competicions i els seus anagrames de la 
Federacio Catalana de Triatló sense l’autorització expressa d’aquesta. 

 

Article 13º.- 

 
A més de les infraccions comunes de caràcter molt greu establertes en l'article anterior, són també infraccions 
molt greus del President de la Federació de Triatló i altres membres directius de la seva organització esportiva 
les següents: 

 
a) L'incompliment d'acords de l'Assemblea General, així com dels Reglaments i altres disposicions estatutàries 
que revesteixin gravetat i tinguin especial transcendència. 

 

b) El no convocar de forma sistemàtica i reiterada dels òrgans col·legiats federatius. 
 

c) La incorrecta utilització dels fons privats o de les subvencions, crèdits o avals i altres ajudes . 
 

d) El suborn. 
 

e) La malversació de fons. 
 

f) L'apropiació. 
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Article 14º.- 

 
Tindran la consideració d'infraccions greus: 

 
- L'incompliment reiterat d'ordres i instruccions emanades dels òrgans esportius competents. 

 
- La falta d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions catalanes, referida a les 
competicions. 

 

- La falta d'assistència no justificada als entrenaments, concentracions, controls mèdics, test etc. 
de les seleccions catalanes en un nombre de 2 ocasions. 

 
- Els actes notoris i públics greus que atemptin contra la dignitat i decoro esportius i no siguin 
susceptibles de ser considerats molt greus. 

 
- L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat o funció 
esportiva exercida. 

 

- El no convocar en els terminis i condicions legals dels òrgans col·legiats esportius. 
 

- La manipulació o alteració, ja sigui personalment o a través de persona interposada, del material o 
equipament esportiu en contra de les regles tècniques. 

 
- El no utilitzar, manipular o alterar el material o equipament esportiu facilitats pels clubs o de la selecció 
catalana a la qual representen en una competició. 

 
 

Article 15º.- 

 
Es consideraran infraccions a les normes esportives de caràcter lleu les conductes contràries a aquelles 
que no estiguin incloses en les qualificacions de molt greus o greu que es fan en el present Reglament. 

 

En tot cas, es consideraran faltes lleus: 
 

- Les observacions formulades als jutges, tècnics, directius i altres autoritats esportives en 
l'exercici de les seves funcions, de manera que signifiquin una lleugera incorrecció. 

 
- La lleugera incorrecció amb el públic, companys o subordinats. 

 
- L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes de jutges i 
autoritats esportives en l'exercici de les seves funcions. 
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1.4 SANCIONS 
 

Article 16º.- 

 
A la comissió de les infraccions comunes molt greus tipificades en l'article 12º del present Reglament 
correspondran les següents sancions: 

 
- Multes, no inferiors a 300 euros, ni superiors a 1.500 euros. 

 

- Pèrdua de punts o llocs en la classificació, en les competicions en què existeixi puntuació, així com la 
restitució dels premis en metàl·lic obtinguts. 

 
- Prohibició d'accés als llocs de desenvolupament de les proves o competicions per temps no superior 
a cinc anys. 

 
- Inhabilitació per ocupar càrrecs en l'organització esportiva o suspensió o privació de la llicència 
federativa per un termini de dos a cinc anys. 

 
- Inhabilitació per ocupar càrrecs en l'organització esportiva o privació de llicència esportiva a 
perpetuïtat. 

 

Les sancions que s'inclouen en aquest últim apartat, únicament podran acordar-se, de manera excepcional, per 
l'extraordinària gravetat dels fets. 

 
 

Article 17º.- 

 
Per la comissió d'infraccions molt greus tipificades en l'article 13º del present Reglament, podran imposar-se 
les següents sancions : 

 
Amonestació pública. Correspon la imposició d'aquesta sanció en els següents casos: 

 

- Per la comissió de la infracció prevista en l'apartat a) de l'article 13º, en els supòsits que no tinguin 
repercussions importants. 

 
- Per la comissió de la infracció prevista en l'apartat b) de l'article 13º en els supòsits en què no tingui 
repercussions importants. 

 
Inhabilitació temporal de dos mesos a un any. Correspondrà la imposició d'aquesta sanció en els supòsits 
següents: 

 
- Per la comissió de la infracció prevista en l'apartat a) de l'article 13º quan l'incompliment es produeixi en 
supòsits manifestament greus, previ requeriment formal a aquest efecte, realitzat per l'òrgan disciplinari 
esportiu competent. 

 
- Per la comissió de la infracció prevista en l'apartat b) de l'article 13º. 

 
- Destitució del càrrec. Correspondrà la imposició d'aquesta sanció en els supòsits següents: 

 
Per la comissió de la infracció prevista en l'apartat a) de l'article 13º en els supòsits molt greus o que concorri 
l'agreujant de reincidència referida, en aquest cas, a una mateixa temporada. 
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Article 18.- 

 
Les infraccions tipificades en l'article 14º del present Reglament podran ser sancionades de la següent forma: 

 
- Amonestació pública. 

 
- Multa de 60 euros a 150 euros. 

 

- Pèrdua de punts o llocs en les classificacions i retorn dels premis en metàl·lic. 
 

- Privació dels drets de federat d'un mes a dos anys. 
 

- Inhabilitació per ocupar càrrecs, suspensió o privació de la llicència federativa d'un mes a dos anys. 

 
 

Article 19º.- 

 
Per la comissió de les infraccions tipificades en l'article 15º d'aquest Reglament o de les quals el siguin 
en virtut del previst en l'article 25º del mateix, podran acordar-se la imposició de les següents 
sancions : 

 

- Avís. 
 

- Multa fins a 300 euros. 
 

- Inhabilitació per ocupar càrrecs o suspensió fins a un mes i privació fins a un mes de la llicència federativa. 

 
 

1.5 DISPOSICIONS GENERALS PER A LA DETERMINACIÓ I IMPOSICIÓ DE SANCIONS 

 

Article 20º.- 

 
Únicament podran imposar-se sancions personals consistents en multes en els casos en què els esportistes, 
tècnics, jutges o directius percebin retribució pel desenvolupament de la seva funció. La quantia de la 
retribució haurà de ser tinguda en compte a l'hora d'establir la de la sanció. 

 

Per a una mateixa infracció podran imposar-se multes de manera simultània a una altra sanció de diferent 
naturalesa, sempre que estiguin previstes per a la categoria d'infracció que es tracti i que, en el seu conjunt, 
resultin congruents amb la gravetat de la mateixa. 

 

El no pagament de  les sancions pecuniàries tindrà la consideració de trencament de  sanció. 
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1.6 PRESCRIPCIÓ I SUSPENSIÓ 

 
 

Article 21º.- 

 
Les infraccions prescriuen als tres anys, a l'any o al mes, segons siguin molt greus, greus o lleus, començant el 
termini de prescripció l'endemà de la comissió de la infracció o que la mateixa sigui coneguda. 

 

El termini de prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment sancionador, però si aquest 
romangués paralitzat durant un mes i la causa no imputable a la persona o entitat subjecta a aquest 
procediment, tornarà a córrer el termini prescripció corresponent. 

 

Article 22º.- 

 
Les sancions prescriuran als tres anys, a l'any o al mes, segons es tracti de les quals corresponen a 
infraccions molt greus, greus o lleus, començant-se a explicar el termini de prescripció des de l'endemà 
a aquell en què adquireix fermesa la resolució per la qual es va imposar la sanció o des que s'infringís 
el seu compliment, si aquest hagués començat. 

 

Article 23.- 

 
A petició fundada i expressa de la persona o entitat subjecta al procediment, l'òrgan disciplinari esportiu de la 
Federació Catalana de Triatló, podrà suspendre de forma raonada l'execució de les sancions imposades 
mitjançant el procediment ordinari, sense que la mera interposició de reclamacions o recursos que contra les 
mateixes corresponen, paralitzin o suspenguin l'execució de les sancions. 

 
 

Article 24.- 

 
Per a les sancions imposades mitjançant procediment extraordinari (o per a les categories d'elles) l'òrgan 
disciplinari esportiu de la Federació Catalana de Triatló, a la vista de les circumstàncies concurrents, podrà 
optar, bé per la suspensió raonada de la sanció, a petició fundada de part, bé per la suspensió automàtica per 
la mera interposició del corresponent recurs. La suspensió de les sancions, sempre i en tot cas, tindrà caràcter 
potestatiu. 

 
En tot cas, per a l'atorgament de la suspensió de l'executivitat dels actes recorreguts, l'òrgan disciplinari 
esportiu de la Federació Catalana de Triatló valorarà si el compliment de la sanció pot produir perjudicis de 
difícil o impossible reparació. 

 
 

1.7 INFRACCIONS I SANCIONS CONCRETES PER ESTAMENTS 

 

Article 25º.- 

 
A més de les infraccions establertes en els articles precedents, d'acord amb els principis i fonaments generals 
continguts en la Llei de l'Esport i en el Reial decret sobre Disciplina Esportiva, es tipifiquen a continuació les 
conductes que constitueixen infraccions molt greus, greus i lleus, en funció de l'especificitat dels diferents 
estaments de la Federació Espanyola de Triatló, així com les sancions corresponents. 
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Tant els Estatuts, com els Reglaments i altra normativa vàlidament aprovada per la Federació Catalana de 
Triatló, s'aplicaran subsidiàriament a aquest Reglament. 

 
 

1.7.1 Secció 1ª.- ESPORTISTES 
 

Article 26º.- 

 
Es consideraran infraccions molt greus dels esportistes: 

 
a) L'agressió a altres competidors, jutges, als seus auxiliars, als directius o al públic. 

 
b) Els actes notoris i públics que atemptin a la dignitat o decoro esportiu, quan revesteixin especial 
gravetat. 

 
Aquestes infraccions seran sancionades amb suspensió o privació de la llicència federativa per un període de 
temps d'un a dos anys i multa de 600 euros. 

 
Si es causés dany o lesió que motivés l'assistència facultativa o s’ hagués produït risc notori de lesió o dany 
especialment greu per a l'agredit, la sanció de suspensió o privació de la llicència federativa li serà imposada a 
l'agressor o agressors en el seu grau màxim. 

 

De concórrer la circumstància agreujant de faltes greus de la mateixa naturalesa que les abans citades, 
s'imposarà sanció de privació a perpetuïtat de la llicència federativa. 

 
 

Article 27º.- 

 
Tindran la consideració d'infraccions greus: 

 
a ) L'insult, desacatament, les faltes de respecte d'obra, manifestades amb actes notoris i públics que atemptin 
a la dignitat o al decoro esportiu, que no constitueixin agressió, ni temptativa d'ella. 

 

b) Repel·lir una agressió immediatament després de produir-se la mateixa, sempre que la reacció constitueixi 
pròpiament una altra agressió. 

 
c) Trencaments intencionats de material esportiu o de qualsevol altre tipus. 

 
Per la comissió de les infraccions que recullen els apartats a) i b) d'aquest article correspondrà 
aplicar sanció de suspensió federativa des d'un mes fins a dos anys i multa de 300 euros. 

 

Article 28º.- 

 
La incitació o la inducció a la realització de qualssevol de les infraccions als fets que es refereixen els dos 
articles anteriors,  es consideraran i  sancionaran  com  autoria,  si  es produís de forma immediata 
la realització de la infracció. 
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Article 29º.- 

 
La imposició de les sancions previstes en els articles 26º i 27º d'aquest Reglament tindrà efecte fins i tot quan 
els jutges haguin advertit la comissió de la falta o per omissió en el compliment de les seves obligacions, no 
haguessin aplicat les pròpies mesures correctives previstes per a tals infraccions, sempre que la seva 
realització quedi palesada davant l'òrgan disciplinari corresponent. 

 
D'altra banda, i segons allò que s'ha fixat en els articles 6º i 16º del present Reglament, quan es 
tracti de sancions de suspensió per un determinat temps, els òrgans disciplinaris esportius ponderaran, en 
aplicar els criteris sancionadors, les circumstàncies que concorrin en la falta, tals com les seves 
conseqüències, la naturalesa dels fets o la concurrència en l'inculpat de singulars responsabilitats en l'ordre 
esportiu. 

 

Article 30º.- 

 
Quan per l'agressió d'un esportista s'ocasionés a una altra lesió que li obligués a abandonar la competició, o el 
trencament de material esportiu que tingués les mateixes conseqüències, tal circumstància serà valorada com 
a agreujant. 

 

Article 31º.- 

 
Les infraccions contra els jutges i els seus auxiliars, de caràcter greu o molt greu, se sancionaran amb 
la penalitat assenyalada a les mateixes, encara que es cometi fora de la competició, sempre que es produeixin 
a conseqüència de l'actuació d'aquells en aquesta. 

 

Article 32º.- 

 
Es consideren infraccions lleus: 

 
- La protesta ostensible o en forma airada a les decisions dels jutges, els seus auxiliars i autoritats 
esportives, així com qualsevol gest o acte que comporti simplement desconsideració a aquestes persones o al 
públic. 

 

- La passivitat en el compliment de les ordres o instruccions dels jutges, els seus auxiliars i 
autoritats esportives. 

 
- La reincidència dins de la mateixa competició en qualssevol de les infraccions lleus descrites en 
aquest article implicarà l'aplicació de la sanció en el seu grau màxim. 

 
Totes les infraccions assenyalades en  aquest  article  seran  sancionades des de  prevenció i multa 
de 30 euros fins a suspensió temporal d'un mes i multa fins a 150 euros. 
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1.7.2 Secció 2ª.- Tècnics i Directius 

 
 

Article 33º.- 

 
Tots els actes definits anteriorment com a infraccions dels esportistes seran sancionades amb penalitat doble a 
l'assenyalada per als mateixos quan siguin comeses per tècnics i directius. Els tècnics i directius que es 
dirigeixin als esportistes incitant-los a cometre actes definits com a sancionables en aquest Reglament, seran 
sancionats amb la mateixa penalitat que l'assenyalada als esportistes per realitzar-los, encara quan aquests 
s'abstinguessin de portar-los a terme. 

 

Article 34º.- 

 
Quan un tècnic o directiu no posi tots els mitjans al seu abast per evitar, o accepti tàcita o expressament una 
infracció qualificada com a greu comesa per un esportista del seu club , i no l’ amonesti o sancioni espontània i 
immediatament , i mostri repudi i disconformitat amb el seu procedir, incorrerà en infracció de caràcter lleu, 
que serà sancionada amb l’avís cada vegada que tal circumstància es produeixi. En cas de mantenir una 
'actitud indiferent o passiva es produeixi en relació amb una infracció considerada com molt greu, la sanció a 
aplicar serà de suspensió o privació de la llicència federativa d'un a dos mesos i multa fins a 300 euros. 

 
 

1.7.3 Secció 3ª.- Jutges 

Article 35º.- 

Els jutges tindran vers als esportistes, tècnics, delegats i directius tota la consideració compatible amb l'exercici 
de les seves funcions, sense que en cap cas puguin dirigir-se al públic sota excusa o pretext algun. 

 
Els jutges que cometin alguna de les infraccions que vers als esportistes i que es tipifiquen en aquest 
Reglament, seran sancionats amb la penalitat assenyalada en el seu grau màxim. 

 

Article 36º.- 

 
Incorrerà en infracció greu el jutge que suspengui una competició sense causa justificada. A aquesta infracció 
correspondrà aplicar la sanció de suspensió de la llicència federativa o inhabilitació per un temps de sis mesos 
a dos anys i pèrdua de la totalitat dels drets d'arbitratge. 

 

En cas de reincidència incorrerà en infracció molt greu i serà sancionat amb inhabilitació de dos a 
cinc anys. 
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Article 37º.- 

 
Els jutges no podran rebutjar les designacions que rebin i deuran estar presents en el lloc i hora on han estat 
convocat , excepte en els casos de força major, o per haver comunicat degudament i amb antelació la seva 
renuncia per causa justificada. Si es comprovés la falsedat de l'al·legació formulada per rebutjar la designació, 
el responsable incorreran en infracció de caràcter greu, que serà sancionada amb suspensió o privació de la 
seva llicència federativa de sis mesos a dos anys. 

 

En cas de reincidència, incorrerà en infracció molt greu i serà sancionat amb inhabilitació de dues a 
cinc anys. 

 
 

1.7.4 Secció 4ª.- Clubs 

Article 38º.- 

El club que presenti a un atleta indegudament perquè no reuneix els requisits reglamentàriament establerts per 
a la seva inscripció, coneixent aquesta irregular situació, incorrerà en infracció molt greu i serà sancionat amb 
la pèrdua dels punts corresponents a la competició i deducció d'un 50% dels ja obtinguts o que obtingués, en 
el que es refereixen a competicions per punts . 

 

Si la indeguda alineació s'hagués produït per simple negligència i el club infractor ho acredités , es considerarà 
que va incórrer infracció greu, i solament se li penalitzarà amb la pèrdua d'aquesta participació en la prova i, 
òbviament, dels punts corresponents i dels premis en metàl·lic, que s'adjudicaran als clubs adversaris en 
aquesta competició. 

1.7.5 Secció 5ª.- Organitzadors 

Article 39.- 

 
Organitzadors 

 
39.1- Serà aplicable el recollit amb caràcter  general en els articles 12, 14 i 15 del present 
Reglament. 

 

39.2- Amb caràcter específic, tindrà consideració de falta molt greu, la suspensió sense causa justificada i 
objectiva per part de l'organitzador d’una prova homologada per la Federació Catalana de Triatló. 
Independentment del recollit en l'apartat de sancions per a faltes molt greus, és sancionarà amb un temps 
d'inhabilitació, comprès entre un a tres anys, per organitzar proves a Catalunya. 
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Article 40.- 

 
Tindran caràcter de faltes greus, l'incompliment de les consideracions fetes pel Delegat Tècnic en la supervisió 
de la prova que afectin greument al desenvolupament d'aquesta. 

 
Igualment, seran considerades faltes greus el no pagament dels cànons , dietes a arbitres i premis pactats o 
anunciats. 

 

La sanció a més de la recollida en el Capítol de sancions per a faltes greus, oscil·la entre un a dos 
anys d'inhabilitació per organitzar proves a Catalunya. 

 
 

1.8 PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS 
 

1.8.1 Secció 1ª.- Generalitats 

Article 41º.- 

Com a principi fonamental, s'estableix que únicament es podran imposar sancions en virtut d'expedient 
instruït a tal efecte , segons els procediments regulats en aquest Capítol. 

 

Article 42º.- 

 
Correspon als jutges exercir la potestat disciplinària durant el desenvolupament de les proves de forma 
immediata, la qual cosa requereix l'adequat i posterior sistema de reclamació, d'acord amb la normativa de 
competicions de la Federació Catalana de Triatló. 

 
En qualsevol cas, el presumpte infractor tindrà dret a conèixer, abans que caduqui aquest tràmit, l'acusació 
contra  ell  formulats,  a  efectuar  les  oportunes  al·legacions  i  a  la  proposició  de   proves. 

 

Article 43º.- 
 

Les actes subscrites pels jutges de la prova o competició, constituiran l’instrument documental necessari en el 
conjunt de la prova de les infraccions a les normes i regles esportives. Igual naturalesa tindrà les explicacions o 
aclariments a les mateixes subscrites pels propis jutges, bé d'ofici o a sol·licitud dels òrgans disciplinaris 
esportius competents. 

 
No obstant això, els fets rellevants del procediment i la seva resolució podran acreditar-se per qualsevol mitjà 
de prova, a la fi de la qual podran els interessats proposar que es practiquin qualssevol prova o aportar 
directament quantes siguin d'interès per a la correcta resolució de l'expedient. 

 

Article 44º.- 
 

Els òrgans disciplinaris esportius competents, sigui d'ofici o a instàncies de l'instructor de l'expedient, hauran de 
comunicar al Ministeri Fiscal aquelles infraccions que poguessin revestir caràcters de delicte o falta penal. En 
tal cas, aquests òrgans podran acordar indistintament la suspensió o la continuació del procediment, segons 
les circumstàncies concurrents, fins que recaigui la corresponent resolució judicial. 

 
En el cas que s'acordés la suspensió del procediment, podran adoptar-se mesures cautelars, mitjançant 
providència notificada a totes les parts interessades. 
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Qualsevol persona o entitat els drets de la qual o interessos legítims puguin veure's afectats per la tramitació 
d'un procediment disciplinari esportiu, és podran personar en el mateix. Des de aquest moment i a l'efecte de 
notificacions i de proposició i pràctica de la prova, aquesta persona o entitat tindrà la consideració d'interessat. 

 
 

1.8.2 Secció 2ª- Procediment ordinari 

Article 46º.- 

Aquest procediment ordinari, aplicable per a la imposició de sancions per infracció de les regles de la 
prova o competició, assegura el normal desenvolupament de la mateixa, així com el tràmit d'audiència als 
interessats i el dret a recurs. 

 

Aquest procediment, d'aplicació en les competicions de les modalitats esportives de la 
Federació Catalana de Triatló, s'ajustarà a l'establert en el reglament de competició. 

 

1.8.3 Secció 3ª- Procediment extraordinari 

Article 47º.- 

El procediment extraordinari, que es tramitarà per a les sancions corresponents a les infraccions de les normes 
esportives generals, s'ajustarà als principis i regles de la legislació e Disciplina Esportiva vigent. 

 

Article 48º.- 

 
El procediment extraordinari s'iniciarà per providència de l'òrgan disciplinari esportiu competent, d'ofici, a 
sol·licitud de part interessada o a requeriment del Tribunal Català de l’Esport. 

 

La incoació d'ofici es podrà produir per iniciativa del propi òrgan o en virtut de denúncia motivada. 
 

A aquest efecte, en tenir coneixement sobre una suposada infracció de les normes esportives generals, l'òrgan 
disciplinari esportiu competent podrà acordar la instrucció d'una informació reservada abans de dictar la 
providència en què es decideixi la incoació de l'expedient o l'arxiu de les actuacions. 

 

La resolució per la qual s'acordi l'arxiu de les actuacions haurà d'expressar les causes que la motivin i 
comunicar l’acord al denunciant. 

 

Article 49º.- 

 
La resolució que iniciï l'expedient disciplinari haurà de contenir tant el nomenament de l'instructor al càrrec del 
qual estarà la tramitació de l'expedient, com del Secretari, que assistirà a l'Instructor en aquesta tasca. 

 
En un Registre Especial de Sancions s'anotaran les que s'imposin a les persones federades que incorrin en 
infraccions, als efectes, entre uns altres, de la possible apreciació de causes modificatives de la responsabilitat 
i  del  còmput  dels  terminis  de  prescripció  d'infraccions  i sancions. 
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A l'Instructor i, si escau, al Secretari, els són aplicables les causes d'abstenció i recusació previstes en la 
legislació estatal per al procediment administratiu comú. 

 

El dret de recusació podrà ser exercitat en el termini de tres dies hàbils, a explicar des del següent dia al que 
es tingui coneixement de la providència de nomenament, davant el mateix òrgan que la va dictar, que haurà de 
resoldre en el termini de tres dies. 

 

Contra les resolucions dels òrgans disciplinaris esportius en matèria d'abstencions i recusacions no es donarà 
cap recurs, sense perjudici que es pugui al·legar la recusació en interposar el recurs administratiu o judicial, 
segons com pertocarà, en cada cas. 

 

Article 51º.- 

 
Iniciat el procediment, i amb subjecció al principi de proporcionalitat, l'òrgan disciplinari esportiu competent per 
a la seva incoació podrà adoptar les mesures provisionals que estimi oportunes per assegurar l'eficàcia de la 
resolució que pogués recaure. L'adopció de mesures provisionals podrà produir-se en qualsevol moment del 
procediment, bé d'ofici o per moció raonada de l'instructor. 

 

No es podran dictar mesures provisionals que puguin causar perjudicis irreparables. 
 

Article 52º.- 

 
L'Instructor ordenarà la pràctica de quantes diligencies siguin adequades per a la determinació i comprovació 
dels fets, així com per a la fixació de les infraccions susceptibles de sanció. 

 
Els fets rellevants per al procediment podran acreditar-se per qualsevol mitjà de prova, una vegada 
que l'instructor decideixi l'obertura de la fase probatòria, la qual tindrà una durada no superior a quinze 
dies hàbils, ni inferior a cinc. Els interessats seran informats amb suficient antelació del lloc i moment de la 
pràctica de les proves. 

 

Per la seva banda, els interessats podran proposar, en qualsevol moment anterior a l'inici de la fase 
probatòria, la pràctica de qualsevol prova o aportar directament les que resultin d'interès per a l'adequada i 
correcta resolució de l'expedient. 

 
Contra la denegació expressa o tàcita d'una prova proposada pels interessats, aquests podran plantejar 
reclamació, en el termini de tres dies hàbils, davant l'òrgan competent per resoldre l'expedient, qui haurà de 
pronunciar-se en el termini d'altres tres dies. 

 

En  cap  cas,  la  interposició  de  la  reclamació  paralitzarà  la  tramitació  de  l'expedient. 
 

Article 53º.- 

 
Els òrgans disciplinaris esportius, podran, d'ofici o a sol·licitud de l'interessat, acordar l'acumulació d'expedients 
quan es produeixin les circumstàncies d'identitat i analogia raonable i suficients, de caràcter subjectiu i objectiu, 
que facin aconsellable la tramitació i resolucions úniques. La providència d'acumulació serà comunicada als 
interessats en els expedients. 
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A la vista de les actuacions practicades i en un termini no superior a un mes, des de la iniciació 
del procediment, l'instructor proposarà el sobreseïment del mateix o formularà el corresponent plec de càrrecs, 
el que haurà de contenir els antecedents relatius als fets imputats, les circumstàncies concurrents i les 
suposades   infraccions,   així   com   les   sancions   que   poguessin   ser  aplicable. 

 
L'instructor podrà, per causes justificades, sol·licitar l'ampliació del termini referit a l'òrgan disciplinari esportiu 
competent per resoldre. 

 

En el plec de càrrecs, l'instructor presentarà una proposta de resolució, que serà notificada als interessats, 
perquè, en el termini de deu dies hàbils, manifestin quantes al·legacions considerin convenients en defensa 
dels seus drets o interessos. 

 
En aquest plec de càrrecs, l'instructor haurà de proposar el manteniment o aixecament de les mesures 
provisionals que, si escau, s'haguessin adoptat. 

 
Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior, l'instructor, sense més tràmit, elevarà l'expedient a 
l'òrgan disciplinari esportiu competent per resoldre, juntament amb les al·legacions que, si escau, s'haguessin 
presentat. 

 
 

Article 55º.- 

 
La resolució de l'òrgan disciplinari esportiu competent posarà fi a l'expedient disciplinari esportiu. Aquesta 
resolució haurà de dictar-se en el termini màxim de deu dies, a explicar des del següent al de l'elevació de 
l'expedient per l'instructor. 

 
 

1.8.4 Secció 4ª- Notificacions 

Article 56º.- 

Tota providència o resolució que afecti als interessats en l'expedient serà notificada a aquells en el més breu 
termini possible, amb el límit de deu dies hàbils. 

 

Les notificacions es faran d'acord amb les normes previstes en la legislació del procediment administratiu 
comú. 

 

Article 57º.- 

 
Amb independència de la notificació personal, és podrà acordar la comunicació pública de les resolucions 
sancionadores, havent de respectar-se en tal cas, el dret a l'honor i la intimitat de les persones, conforme a la 
legislació vigent. 

 
No obstant això, les providències i resolucions no produiran efectes per als interessats fins a la seva 
notificació personal. 
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Article 58º.- 

 
Les notificacions hauran de contenir el text íntegre de la resolució, amb la indicació de si és o no definitiva, 
l'expressió de les reclamacions o recursos que procedeixin, òrgan davant el qual hagués de presentar-se i 
termini per interposar unes i uns altres. 

 

1.8.5 Secció 5ª- Recursos 

Article 59º.- 

Les resolucions disciplinàries dictades pel Comitè de Disciplina Esportiva i Jurisdicció de  la  Federació 
Catalana de Triatló en matèria de disciplina esportiva i que esgotin la via federativa, podran ser recorregudes, 
en el termini de quinze dies hàbils, davant el Tribunal Català de l’Esport. 

 
La interposició del recurs no suspendrà el compliment de la sanció imposada, tret que així ho acordi, amb 
caràcter previ, l'òrgan competent per resoldre-ho. 

 

Les resolucions del Tribunal Català de l’Esport esgoten la via administrativa i s'executaran, si escau, a través 
de la Federació Catalana de Triatló, que serà responsable del seu estricte i efectiu compliment. 

 

Article 60º.- 

 
Si concorreguessin circumstàncies excepcionals en el curs de la instrucció d'un expedient disciplinari 
esportiu, els òrgans  competents  per  resoldre  podran  acordar  l'ampliació  dels  terminis  previstos 
fins a un màxim de temps que no sobrepassi la meitat dels mateixos, corregida per excés. 

 

Article 61º.- 

 
Els escrits en què es formalitzin reclamacions o recursos hauran de contenir : 

 

a) El nom i cognoms de la persona física i la denominació social dels ens associatius 
interessats, amb expressió, en aquest últim cas, del nom i cognoms dels seus representants. 

 
b) Les al·legacions que s'estimin pertinents, així com les propostes de prova que es pretenguin en relació amb 
aquelles i els raonaments i normativa que basin o fonamenti les seves pretensions. 

 
c) Les pretensions que dedueixin de les al·legacions, raonaments i normativa. 

 

Article 62º.- 
 

Per formular recurs o reclamació, el termini s'aplicarà a partir de l'endemà del dia hàbil al de la notificació de la 
resolució o providència. 

 
La desestimació tàcita d'una petició, recurs o reclamació plantejada davant l’ òrgan disciplinari esportiu és 
produeix pel transcurs de quinze dies des del seu plantejament, sense que s'hagi resolució expressa 
d'aquelles. 
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Article 63º.- 

 
La resolució d'un recurs confirmarà, modificarà o revocarà la decisió recorreguda, sense que en cas de 
modificació pugui derivar-se major perjudici per a l'interessat, quan aquest sigui l'únic recurrent. 

 
Si l'òrgan disciplinari esportiu competent per resoldre estimés l'existència de vici formal, podrà ordenar la 
Retroacció del procediment fins al moment en què es va produir la irregularitat, amb indicació expressa de la 
fórmula per resoldre-la. 

 

Article 64º.- 

 
La  resolució  dels  recursos  haurà  de  produir-se  en  un  termini  no  superior  a  trenta  dies.  En 
tot cas, i sense que això suposi l'exempció del deure dictar resolució expressa, transcorreguts trenta dies hàbils 
des de que es dicti i notifiqui la resolució del recurs interposat, s'entendrà que aquest ha estat desestimat. 

 
 

1.9 DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA.- 

 
Queden derogades i sense efecte quantes disposicions reglamentàries o de qualsevol altre tipus s 'oposin al 
que es disposa en el present Reglament. 

 

1.10 DISPOSICIÓ FINAL.- 

 
El present Reglament de Règim Jurídic-Disciplinari de la Federació Catalana de Triatló, entrarà en vigor 
després de la seva aprovació per la Junta Directiva de la Federació Catalana de Triatló 

 
 

DILIGENCIA DE CONSTANCIA.- Es fa constar que el present Reglament va ser aprovat per la Junta Directiva 

del dia dinou de setembre de 2012 . 
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