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REGLAMENT COMPETICIÓ i DISCIPLINARI

PREÀMBUL
És objecte del present Reglament, establir els controls necessaris per mantenir
l'esperit esportiu que caracteritza al joc del rugby, tant en el terreny de joc com en
l'entorn en el qual es desenvolupa la seva activitat.
Encara que comportar-se amb lleialtat esportiva és obligació de tot membre integrat a
la Federació Catalana de Rugby, l'exemple de tècnics/ques, directius/ves i en general
dels que tenen més gran responsabilitat i representació, és vital per transmetre
l'esperit del rugby als/a les més joves.
És per això perquè encara que l'elecció o designació dels membres amb
responsabilitat, ha de basar-se en principis d'eficàcia i coneixements, s‟ha de tenir
molt en compte que les actituds d'honorabilitat i esportivitat en els seus
comportaments són fonamentals pel rugby.
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INTRODUCCIÓ
El present Reglament té com a objecte mantenir l'esperit del Rugby, tant en el terreny
de joc, com fora d'ell, entre els jugadors, tècnics, delegats, clubs, etc, és a dir, tots els
qui integren l'estructura del Rugby Català.
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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1. LA JURISDICCIÓ ESPORTIVA
La jurisdicció esportiva regulada en aquest Reglament s‟exerceix en l‟àmbit disciplinari
i el competitiu.
Article 2B. Del Gènere.
En el redactat d‟aquest Reglament, tots els termes referents a persones físiques
s‟aplicaran, indistintament, al gènere masculí i femení.
ARTICLE 2. ÀMBIT DISCIPLINARI
1. L'àmbit de la jurisdicció disciplinària esportiva de la Federació Catalana de Rugby
(FCR) s'estén a conèixer les infraccions de les regles del joc, la prova o la competició,
de la conducta esportiva o de les normes de conducta associativa tipificades amb
caràcter general al Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel que s‟aprova el Text
Únic de la Llei de l‟Esport i en la resta de disposicions i en els Estatuts i reglaments de
la FCR.
2.- La potestat jurisdiccional en l‟àmbit disciplinari confereix als/a seus/seves titulars
legítims/es la possibilitat d‟enjudiciar i, si s‟escau, de sancionar les persones o les
entitats sotmeses a la disciplina esportiva, segons les respectives competències.

ARTICLE 3. ÀMBIT COMPETITIU
1. La jurisdicció relativa a les matèries pròpies de la competició esportiva s'estén a
conèixer i resoldre aquelles qüestions de naturalesa competitiva que es plantegin en
relació o com a conseqüència de la pràctica del rugby regulada per aquesta FCR.
2. La potestat jurisdiccional competitiva confereix als/a les seus/seves legítims/es
titulars la possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que es plantegin en
relació amb l'aplicació de les normes reglamentàries esportives establertes per regular
les competicions federades.

ARTICLE 4. EXERCICI DE LA POTESTAT JURISDICCIONAL ESPORTIVA EN
L‟ÀMBIT DISCIPLINARI
L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l‟àmbit disciplinari correspon:
a) Als/a les àrbitres durant el desenvolupament del partit, prova o competició
amb subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada
modalitat esportiva o per les específiques aprovades per la competició de
què es tracti.
b) A les juntes directives de les agrupacions i clubs esportius pel que fa als
seus socis, esportistes, tècnics i directius.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ i DISCIPLINA

Pàgina

9

c) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCR i, en segona
instància al Comitè d‟Apel·lació de la FCR, 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 federades i desenvolupen l‟esport del rugby i de
les seves especialitats.
d) Al Tribunal Català de l‟Esport pel que fa referència a les mateixes persones
i entitats de les lletres b) i c) anteriors i, en general, al que fa referència al
conjunt de l‟organització esportiva i de les persones que la integren.
ARTICLE 5. EXERCICI DE LA POTESTAT JURISDICCIONAL EN L‟ÀMBIT DE LA
COMPETICIÓ
L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l‟àmbit de la competició correspon:
a) Als/a les àrbitres durant el desenvolupament del partit, prova o competició
amb subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada modalitat
esportiva o per les específiques aprovades per la competició de què es tracti.
b) A les juntes directives de les agrupacions i clubs esportius en relació amb els
jocs o les competicions de caràcter intern associatiu.
c) Al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la FCR i, en segona
instància al Comitè d‟Apel·lació de la mateixa, en l‟àmbit de la competició
federada.
d) Al Tribunal Català de l‟Esport, en el mateix àmbit de la competició federada.

ARTICLE 6. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS
1. Són infraccions de les regles del joc les accions o omissions que durant el transcurs
d'un partit o competició de caràcter federatiu vulnerin les normes reglamentàries
establertes reguladores de les especialitats esportives concretes, en especial les
normes específiques aprovades per la International Rugby Board (IRB), així com les
conseqüents modificacions.
2. Són infraccions a la conducta esportiva les accions o omissions contràries al
disposat en les normes generals o específiques de disciplina i convivència esportiva,
siguin o no comeses durant el transcurs d'un partit o competició de caràcter federatiu.
Aquestes infraccions estaran establertes amb caràcter general al Capítol I, i amb
caràcter específic al Capítol IX.
3. Són infraccions de les normes de conducta associativa les accions o omissions que
comportin l'incompliment de les prescripcions estatuàries o reglamentàries de la FCR.

ARTICLE 7. COMPETÈNCIES
Als òrgans esmentat en els articles 4 i 5, els corresponen les competències, en
matèries competitives, següents:
a) Suspendre, avançar o retardar el partit, i determinar, quan sigui pertinent,
una nova data o, si s'escau, lloc, per a disputar-lo.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ i DISCIPLINA

Pàgina

10

b) Decidir sobre quan donar un encontre per conclòs, interromput o no celebrat,
quan qualsevol circumstància hagi impedit el seu acabament normal i, en cas
d'acordar-se la continuació o la nova celebració, si ho serà o no en terreny
neutral i, en qualsevol dels dos casos, a porta tancada o amb possible accés de
públic.
c) En cas que, a criteri de l'òrgan jurisdiccional competent, aquesta suspensió
fos deguda a la comissió de fets antiesportius, entenent-se com a aquestes
actuacions les provocades de manera voluntària per aconseguir la suspensió
obligada de l'encontre, aquest òrgan podrà declarar guanyador el club no
causant de les actuacions antiesportives.
d) Designar el terreny de joc on hagi de disputar-se un partit quan per clausura
de camp o qualsevol altre motiu no pugui disputar-se en el lloc previst.
e) Pronunciar-se, en tots els supòsits de repetició d'encontres, per una nova
celebració o per la seva continuació.
f) Les relacionades amb la qualificació esportiva dels/de les jugadors/es,
revisions i requalificacions, llicències en general; efectes caducitat i cancel·lació
de les llicències.
g) Designar, d'ofici o per sol·licitud de la part interessada, observadors/es
federatius/ves per als encontres.
h) Tot allò que, en general, afecti les competicions subjectes a la seva
jurisdicció.
ARTICLE 8. EL TRIBUNAL CATALÀ DE L‟ESPORT I LA SECRETARIA GENERAL DE
L‟ESPORT
1.- El Tribunal Català de l‟Esport exerceix la potestat disciplinària sobre les mateixes
persones i entitats que la FCR, resolent en última instància les qüestions que li siguin
sotmeses en via de recurs; incoant a instàncies de la Secretaria General de l'Esport
expedients disciplinaris i imposant, si s'escau, la sanció corresponent.
2.- La Secretaria General de l'Esport podrà adreçar-se, d'ofici o a instàncies de part,
als clubs i a la FCR, per formular denúncies amb ocasió o com a conseqüència
d'infraccions de la disciplina esportiva.

ARTICLE 9. PRINCIPIS SANCIONADORS
1.- En la determinació de la responsabilitat derivada de les infraccions esportives, els
òrgans disciplinaris federatius hauran d'atenir-se als principis informadors del dret
sancionador.
2.- No es podrà imposar cap sanció sense frau o culpa, ni per accions o omissions no
tipificades com a infracció amb anterioritat al moment de produir-se, ni tampoc no es
podran imposar correctius que no siguin establerts per norma anterior a la perpetració
de la falta.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ i DISCIPLINA

Pàgina

11

3.- No es podrà imposar més d'una sanció per un mateix fet, llevat de les sancions que
aquest Reglament estableix com a accessòries i només en els casos en què així es
determini.
4.- Les disposicions disciplinàries tenen efecte retroactiu sempre que afavoreixin
l'infractor tot i que hagués adquirit fermesa la sanció imposada.

ARTICLE 10. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS DE LA CONDUCTA
ESPORTIVA
1.- Les infraccions de la conducta esportiva es classifiquen en molt greu, greus i lleus.
2 .- Són infraccions molt greus:
a) Les agressions als àrbitres, als jugadors, al públic, als tècnics, als directius i a
totes les altres autoritats esportives si causen lesions que signifiquin un
detriment de la integritat corporal o de la salut física o mental de la persona
agredida.
b) Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d‟un partit o
torneig, d‟una prova o d‟una competició o que obliguin a suspendre‟ls
temporalment o definitivament.
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 coneguin per raó del càrrec.
g) El 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, d‟una
prova o d‟una competició.
i) L‟alineació indeguda, la incompareixença no justificada o la retirada d‟una
prova, d‟un partit o d‟una competició.
j) Els consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la
capacitat física de l‟esportista i la pràctica d‟activitats o la utilització de mètodes
antireglamentaris que puguin modificar o alterar els resultats d‟una competició
o d‟una prova.
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
càrrecs de representació 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 la FCR.
m) El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu.
n) Els incompliments dels acords de les assemblees generals o de les juntes de
socis de la FCR 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 associacions esportius.
p) L‟incompliment de les resolucions fermes dictades pel Tribunal Català de
l‟Esport.
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q) La utilització incorrecta dels fons privats de les associacions i els clubs
esportius i de la FCR, i també de les subvencions, els crèdits, els avals i altres
ajudes rebudes de l‟Estat, de la Generalitat de Catalunya o dels ajuntaments i
altres corporacions de dret públic.
r) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o
indirectament, indueixin o incitin a la violència.
s) Manipular o alterar, ja sigui personalment o a través de persona interposada, el
material o equipament esportiu en contra de les regles tècniques quan es pugui
alterar la seguretat dels participants en un partit o competició o es posi en perill
la integritat de les persones.
t) La falta d‟assistència no justificada a la convocatòria de la Selecció Catalana
de Rugby. A aquests efectes la convocatòria s‟entén referida tant als
entrenaments com a la celebració efectiva de la prova o competició.
u) Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra
la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació, incloses
les fetes a través d'un mitjà de comunicació o xarxa social, quan a criteri de
l‟òrgan disciplinari revesteixin una especial gravetat.
v) Les desqualificacions, el desacatament o les manifestacions irrespectuoses,
verbals o escrites, dirigides als membres dels òrgans disciplinaris o a qualsevol
directiu, responsable federatiu, personal col·laborador i treballadors de la FCR
quan tinguin una especial gravetat.
w) L‟incompliment del deure de confidencialitat i secret sobre el contingut dels
expedients disciplinaris federatius, així com el deure d‟abstenir-se de realitzar
difusió del mateix, o realitzar manifestacions, valoracions, o comentaris de
qualsevol tipus que resultin contraris al bon ordre esportiu.
x) La participació en jocs o apostes amb contingut econòmic i que tinguin una
relació directa o indirecta amb el partit o competició en qüestió.
y) Els que, per acord comú, predeterminin un resultat en contra de l‟esperit
esportiu.
z) Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupacions i la
FCR com infracció de la conducta esportiva, que siguin específiques de l‟esport
que es tracti i que es troben recollides en el present Reglament
3.- Són infraccions greus:
a) Les agressions a que es refereix l‟apartat 2.a), si comporten un gravetat menor,
atès el mitjà emprat o el resultat produït.
b) Els insults i les ofenses a jutges, àrbitres, tècnics i directius i totes les autoritats
esportives o contra el públic assistent i altres jugadors.
c) Les conductes que alterin el desenvolupament normal d‟un partit, d‟una prova o
d‟una competició.
d) L‟incompliment d‟ordres, de convocatòries o d‟instruccions 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
esportiva.
f) L‟exercici d‟activitats públiques o privades incompatibles amb activitats o les
funcions esportives desenvolupades.
g) El trencament de la sanció per infracció lleu.
h) La comissió per negligència de les infraccions tipificades en les lletres n), o), p)
i q) de l‟apartat 2.
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i)

j)

k)

l)

m)
n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

L‟actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la violència en
els espectacles públics i de lluitar-hi en contra i també en la investigació i el
descobriment de la identitat dels responsables d‟actes violents.
La incompareixença no avisada o avisada i no justificada -en ambdós casos-, la
renúncia no justificada a un partit o competició i la retirada no justificada, quan
l‟òrgan competent no les consideri de major gravetat.
La participació en competicions esportives sense les llicències esportives
necessàries o qualsevol altra documentació exigida a cada moment per la
FCR.
Les accions o omissions contràries a les normes d‟obtenció de llicències
esportives, d‟inscripció, matrícula i participació, aprovades per la FCR, quan
existeixi reincidència o reiteració.
La no assistència injustificada d‟àrbitres, oficials, tècnics i delegats de les
competicions per a les que han estat nomenats.
La suspensió d‟una competició, excepte quan la suspensió vingui motivada per
circumstàncies de força major i quan l‟òrgan no la consideri com de major
gravetat.
Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra
la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació, incloses
les fetes a través d'un mitjà de comunicació o xarxa social.
Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades per escrit envers
un dirigent federatiu, directiu de club o qualsevol autoritat esportiva en l'exercici
de les seves funcions, a través de qualsevol mitjà, inclús mitjans electrònics i/o
xarxes socials.
Les desqualificacions, el desacatament o les manifestacions irrespectuoses,
verbals o escrites, dirigides als membres dels òrgans disciplinaris o a qualsevol
directiu, responsable federatiu, personal col·laborador i treballadors de la FCR,
quan a criteri de l‟òrgan disciplinari no revesteixin una especial gravetat.
L‟incompliment del deure de confidencialitat i secret sobre el contingut dels
expedients disciplinaris federatius, així com el deure d‟abstenir-se de realitzar
difusió del mateix, o realitzar manifestacions, valoracions, o comentaris de
qualsevol tipus que resultin contraris al bon ordre esportiu, quan no revesteixi
una especial gravetat.
La promesa o entrega de quantitats de diners en efectiu o compensacions
avaluables en diners per part d‟un tercer como estímul per obtenir un resultat
positiu, així com la seva acceptació o recepció.
Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupacions i la
FCR com a infracció de la conducta esportiva i que es troben recollides en
aquest Reglament.

4.- Son infraccions lleus:
a) Les observacions formulades a 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 instruccions rebudes dels
àrbitres, tècnics i directius i de 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.
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e) Les accions o omissions contràries a les normes d‟obtenció de llicències
esportives, d‟inscripció i matrícula i demés regles de participació en partits i
competicions aprovades per la FCR.
f) L‟incompliment de manera negligent de les seves funcions, per part d‟àrbitres,
delegats o tècnics.
g) La incorrecció o faltes administratives a les documentacions obligatòries
exigides com llicències i qualsevol altra exigida per la FCR per prendre part a
les competicions.
h) Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra
la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació, incloses
les fetes a través d'un mitjà de comunicació o xarxa social, quan a criteri de
l‟òrgan disciplinari no revesteixin una especial gravetat.
i) Les que amb aquest caràcter estableixin les associacions, les agrupacions i la
FCR com a infracció de la conducta esportiva i que es troben recollides en
aquest Reglament.

ARTICLE 11. CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS DE LES REGLES DEL JOC,
DE LA PROVA O DE LA COMPETICIÓ.
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 diferents ens de l‟organització esportiva, que han de tipificar les accions i les
omissions en funció de llur gravetat i de l‟especificitat de les diferents sancions
Les sancions de multa, de pèrdua del partit, de descompte de punts en la classificació,
de pèrdua de categoria o divisió i de prohibició d‟entrar als estadis o als recintes
esportius es poden imposar simultàniament amb qualsevol altra sanció.

ARTICLE 12. TIPOLOGIA DE SANCIONS
1. Per raó de les infraccions tipificades en els articles 10 i 11 es poden imposar les
sancions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

L‟avís.
L‟amonestació pública.
La suspensió o inhabilitació temporals.
La privació definitiva dels drets d‟associat o associada.
La privació de la llicència federativa.
La inhabilitació a perpetuïtat.
La multa.
La clausura del terreny de joc o el recinte esportiu.
La prohibició d‟accedir als estadis i als recintes esportius.
La pèrdua del partit o la desqualificació de la competició.
La pèrdua de punts o de llocs en la classificació.
La pèrdua o el descens de la categoria o divisió.

2. Corresponen a les infraccions molt greus:
a) La inhabilitació a 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 des de 1.200,01 a 6.000€.
g) La pèrdua o el descens de categoria o divisió, la pèrdua de punts o de llocs en
la classificació, o la clausura del terreny de joc o del recinte esportiu per un
període de quatre partits a una temporada, segons que escaigui.
h) La pèrdua del partit.
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 € 600,01 € a € 1.200 €.
d) La pèrdua del partit, o la desqualificació en la prova, o la clausura del terreny
de joc o del recinte esportiu per un període d‟un partit 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 des de 50 fins a 600,00 €.
c) La privació dels drets d‟associat o associada per un període màxim d‟un mes.
d) L‟avís.
e) L‟amonestació pública.
5. Les sancions previstes en aquest article ho seran en defecte de la continguda en
l‟articulat d‟aquest Reglament per conductes tipificades especialment.
Article 12B. Sancions substitutòries.
1.- En el cas de que els autors, o partícips d‟una infracció siguin menors d‟edat,
atenent a la gravetat i transcendència dels fets, i sempre que es tracti d‟infraccions a
les regles del joc, l‟òrgan competent podrà acordar d‟ofici, o a instancia de part, la
substitució de les sancions establertes en els articles precedents per alguna de les
següents:
a) Col·laboració en l‟organització de proves o competicions, realitzant tasques
administratives, auxiliars, o d‟estància i col·laboració en l‟esdeveniment
esportiu.
b) Assistència als àrbitres en les tasques prèvies a l‟inici d‟una partida o d‟una
competició, con un màxim de quatre assistències.
c) Assistència a cursos de formació de tècnics esportius, o cursos d‟àrbitres,
podent consistir en l‟assistència a sessions aïllades del curs, a matèries
específiques, o jornades segons consideri el Comitè, i atenent a la gravetat
dels fets.
d) Elaboració de treballs sobre els valors de l‟esport del Rugby.
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e) Elaboració de treballs sobre la prevenció i lluita contra el dopatge.
f) Col·laboració amb el Club o entitat en la que s‟hagin produït les infraccions.
2.- L‟òrgan competent podrà acordar el compliment de les anteriors mesures en
companyia dels progenitors, sempre i quan aquests tinguin llicència, amb la finalitat
d‟implicar-los en la tasca formativa d‟inculcar els valors de l‟esport als seus fills.
3.- Als menors de catorze anys s‟imposaran sempre que sigui possible, aquestes
mesures i atenent a les circumstàncies que concorrin, la participació en les mateixes
dels progenitors.
4.- Entre els catorze i els setze, l‟òrgan competent elegirà d‟entre les anteriors, sempre
que les circumstàncies ho aconsellin, la mesura substitutòria de les sancions generals.
5. Entre els setze i els divuit, l‟òrgan competent valorarà l‟oportunitat o no de l‟aplicació
de les mesures substitutòries.

ARTICLE 13.
Les sancions imposades són immediatament executives, sense que les reclamacions
o els recursos que s‟hi interposin en contra en paralitzin o suspenguin l‟execució, llevat
que, després d‟haver interposat el recurs, l‟òrgan encarregat de resoldre‟l acordi, a
instància de part, la suspensió de l‟execució de la sanció imposada si hi concorre
algun dels requisits següents:
a) Si hi concorre una causa de nul·litat de ple dret de la sanció imposada.
b) Si la no suspensió pot comportar danys o perjudicis de reparació impossible o
difícil.
c) Si hi ha aparença de bon dret a favor de la persona que presenta el recurs.
d) Si la no suspensió pot provocar la impossibilitat d‟aplicar la resolució del recurs.

ARTICLE 14. INDEPENDÈNCIA DEL RÉGIM DISCIPLINARI D‟ALTRES
RESPONSABILITATS.
El règim disciplinari esportiu és independent de la responsabilitat civil o penal, així com
del règim derivat de les relacions laborals, que es regirà per la legislació que
correspongui en cada cas.

ARTICLE 15. AGREUJANTS.
1. La reincidència. Hi ha reincidència quan l'autor/a de la infracció hagués
estat sancionat/da durant el curs de la mateixa temporada per un fet de la
mateixa naturalesa o anàloga a la que s‟ha de sancionar.
2. La reiteració. Hi ha reiteració si l‟autor o autora d‟una infracció ha estat
sancionat/ada en el curs d‟una mateixa temporada per un altre fet que tingui
assenyalada una sanció igual o superior o per més d‟un que tingui
assenyalada una sanció inferior.
3. El preu.
4. El perjudici econòmic ocasionat.
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5. Quan les accions o omissions tipificades en aquest Reglament com a
infracció disciplinària es produeixin per raó de l‟origen racial o ètnic,
geogràfic o social, religió, conviccions, discapacitat, edat, sexe o orientació
sexual de l‟ofès, s‟imposaran les sancions que els hi corresponguin en la
seva meitat superior, en qualsevol cas.

ARTICLE 16. ATENUANTS
Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat:
1. La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció.
2. La de penediment espontani. Hi ha penediment espontani pel fet d'haver procedit
l'infractor/a, abans de conèixer l'obertura de l'expedient, i per impuls de penediment
espontani, a reparar o disminuir els efectes de la infracció, a donar satisfacció a
l'ofès/a o a, confessar-la als òrgans competents.

ARTICLE 17. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
1.- L'apreciació de circumstàncies atenuants o agreujants en funció de la quantitat o
qualitat de les matèries, comportarà la reducció o augment de la sanció fins a un
màxim d'un grau.
2.- Amb independència d‟allò que està disposat en l'apartat anterior, els òrgans
disciplinaris, per a la determinació de la sanció que resulti aplicable, valoraran la resta
de circumstàncies que concorrin en la falta.
2.1. No haver estat sancionat/da per infracció greu o molt greu durant els últims tres
anys.
2.2. Els Comitès de Disciplina tindran en compte per sancionar l‟edat de l‟infractor, dins
del marge de sanció que es permet per a cada falta.

ARTICLE 18. EXTINCIÓ
Són causes de l'extinció de la responsabilitat disciplinària:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

El compliment de la sanció.
La prescripció de les infraccions o les sancions.
La mort de l'inculpat/da.
L'aixecament de la sanció.
La dissolució del club o entitat sancionada.
La pèrdua de la condició d'esportista, àrbitre, tècnic/a federat/da o de membre
del club o associació esportiva que es tracti. En aquest darrer cas, si la pèrdua
de la condició és voluntària, aquets 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 la que restava
vinculat a la disciplina esportiva. En aquest cas, el temps de suspensió de la
responsabilitat disciplinària no es computa als efectes de la prescripció de les
infraccions ni de les sancions.
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ARTICLE 19. PRESCRIPCIÓ DE LES INFRACCIONS
Les infraccions molt greus prescriuran als tres anys, les infraccions greus a l'any i les
infraccions lleus ho faran al mes, i començarà a comptar el termini de prescripció el dia
en què hagin estat comeses.
El termini de prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment sancionador;
però tornarà a córrer el termini corresponent si l'expedient roman paralitzat per causa
no imputable a l‟infractor/a durant més de dos mesos o si l'expedient acaba sense que
el/la l‟infractor hagués estat sancionat/da.
Tractant-se de qüestions que afectin el resultat d'un encontre, la prescripció es
produirà a les 20 hores del segon dia hàbil següent al de la data de celebració del
partit; un cop transcorregut aquest termini, aquell romandrà confirmat.

ARTICLE 20. PRESCRIPCIÓ DE SANCIONS
Les sancions molt greus prescriuran als tres anys, les greus prescriuran a l'any i les
lleus ho faran al mes. El termini de prescripció començarà a comptar des de l'endemà
del dia en què adquireixi fermesa la resolució per la qual es va imposar sanció, o des
que es vulnerés el compliment si aquest ja hagués començat.
ARTICLE 21. AUDÈNCIA DE L‟INTERESSAT
Les sancions disciplinàries només podran imposar-se en virtut d'expedient, en tot cas
amb audiència dels interessats o interessades, als quals es garantirà l'assistència de
la persona que designin, i a través de resolució motivada.

ARTICLE 22. LA SANCIÓ DE MULTA
1- La sanció de multa, a més de sanció principal, podrà tenir caràcter d'accessòria, en
quantia fixa o proporcional, en els casos que preveu el present Reglament.
2- Només podran imposar-se sancions personals consistents en una multa en els
casos en què els responsables de la falta percebin retribucions per llur tasca.

ARTICLE 23. MANCA DE PAGAMENTS DE MULTES
La manca de pagament dins del termini establert en la pròpia resolució de les multes
imposades tindrà la consideració d'incompliment de sanció,

ARTICLE 24. INCREMENTS DELS IMPORTS DE LES MULTES
Es revisaran periòdicament amb l‟aplicació del percentatge de variació de l‟índex
general de preus al consum (IPCC) els imports de les multes i conceptes que integren
les indemnitzacions i en general qualsevol mena d'imposició pecuniària, arrodonint-se
a la unitat superior expressada en Euros
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ARTICLE 25. SANCIÓ DE CLAUSURA DE CAMP
La sanció de clausura de camp, haurà de complimentar-se en un altre camp que,
reunint les condicions reglamentàries corresponents a la divisió o categoria de què es
tracti, sigui situat en terme municipal diferent.
ARTICLE 26. ALTERACIÓ GREU DE L‟ORDRE DE L‟ENCONTRE
Tractant-se de supòsits consistents en la predeterminació del resultat d'un partit
mitjançant preu, intimidació o simples acords, en alineacions indegudes i, en general,
en tots aquells en què la infracció suposi una alteració greu de l'ordre de l'encontre, els
òrgans disciplinaris estaran facultats, amb independència de les sancions que en cada
cas corresponguin, per modificar el resultat del partit de què es tracti, en la forma i
límits que estableix el present Reglament.

ARTICLE 27. INHABILITACIÓ I PRIVACIÓ DE LLICÈNCIA
La inhabilitació ho serà per a tota mena d'activitats en l'organització esportiva del
Rugby i la privació de llicència, per a les específiques a les quals correspongui la
llicència.
Tota suspensió per temps determinat o per partits, comportarà la inhabilitació per a
l‟exercici de tota mena d‟activitats i llicències dins de l‟organització esportiva del rugby,
pel mateix temps o número de partits que la suspensió.
ARTICLE 27.1 DE LA SUSPENSIÓ DE LA LICÈNCIA
La suspensió implicarà la prohibició de participar, ser d‟alineat, accedir al terreny de
joc, a la banqueta i a la zona de vestuaris, i en el cas d‟entrenadors i delegats, a més a
més de les anteriors prohibicions, la de situar-se al voltant de la banqueta i la de donar
instruccions de qualsevol tipus o per qualsevol mitjà a les persones que participin a
l‟encontre.
ARTICLE 28. SUSPENSIÓ PER TEMPS DETERMINAT
La suspensió per temps determinat, s'entendrà com absoluta per a tota mena de
partits: s'haurà de complir, llevat que hagués estat imposada per un període no inferior
a un any, dins dels mesos de la temporada de joc, oficial, per a la categoria que
correspongui la sanció.
La suspensió per un nombre determinat de partits o període començarà a comptar-se
a partir del moment de la resolució sancionadora.

ARTICLE 29. SUSPENSIÓ DE PARTITS PER SANCIÓ.
1- La suspensió de partits de sanció implicarà la prohibició d‟alinear-se i/o actuar en
tants d‟aquells oficials com abasti la sanció per l‟ordre en que tinguin lloc, encara que
per alteració de calendari, ajornament, repetició, suspensió abans de llur inici o
qualsevol altre circumstància, hagués canviat el preestablert al començament de la
competició.
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2- Si haguessin conclòs les competicions i el/la infractortingués algun o alguns partits
pendents de compliment, aquest/a continuarà quan es reprenguin les competicions.
ARTICLE 30. SUSPENSIÓ PER ACUMULACIÓ D‟AMONESTACIONS
La suspensió per un partit oficial, que sigui conseqüència d'acumulació
d'amonestacions, haurà de complir-se, en tot cas, en qualsevol competició federada en
què pogués ser alineat/da per la seva categoria.
Serà requisit indispensable l‟existència de la corresponent resolució sancionadora dels
òrgans disciplinaris.
ARTICLE 31. ALINEACIÓ REGLAMENTARIA EN COMPETICIONS DIFERENTS.
CÒMPUT I RECONEIXEMENT DE SANCIONS
Quan un/a jugador/a pogués ser alineat/da reglamentàriament en competicions
diferents de la mateixa categoria i hagués estat sancionat/da en una d'elles amb
suspensió o inhabilitació, seran computables pel seu compliment els encontres que
disputi el seu club en una altra competició diferent d'aquella en la qual es va cometre
la falta. En cas de coincidència de partits amb una mateixa jornada, solament
computarà un dels encontres a efectes de compliment de la sanció.
Només es computarà un partit per cada jornada, independentment dels partits en els
que pogués participar la persona sancionada en una mateixa jornada.
No podrà participar en competicions de la FCR cap federat amb llicència suspesa o
inhabilitada per l‟òrgan competent de la Federació Internacional, de la Federació
Espanyola o d‟una Federació Autonòmica, sempre i quan aquesta suspensió o
inhabilitació no hagi estar complerta o revocada.
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CAPÍTOL II
TEMPORADA OFICIAL

ARTICLE 32
La temporada oficial de Rugby començarà el primer dia de setembre de cada any i
acabarà el dia trenta-u d'agost de l'any següent.

ARTICLE 33
Els campionats i competicions organitzats per la FCR que classifiquen equips per
participar en competicions estatals hauran de quedar acabats, com a mínim, en dates
que permetin als clubs classificats poder-ho fer.

ARTICLE 34
En cas de força major o circumstàncies extraordinàries o catastròfiques, la FCR, podrà
modificar, restringir, suspendre o ampliar la temporada oficial de joc, en tot o part del
territori català, en les competicions organitzades sota la seva jurisdicció.

ARTICLE 35
Les competicions es portaran a terme en les jornades corresponents a cada
competició, entenent per jornada els partits que es juguin durant un cap de setmana
(dissabte i diumenge) o aquelles jornades que hagin estat assignades en un dia
diferents a un cap de setmana.
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CAPÍTOL III
SELECCIONS CATALANES

ARTICLE 36
Participar a l'Equip Nacional Català és la màxima distinció i honor pel/per la jugador/a
de rugby, sent la més alta representació del rugby de Catalunya en el camp de joc.
Així mateix els/les jugadors/es podran formar part de la resta de seleccions nacionals
catalanes en les seves diferents categories.

ARTICLE 37
La FCR organitzarà les seleccions nacionals catalanes per categories o modalitats
dins de les variants admeses per la IRB que estimi oportunes, supeditant-se a elles
tota l'activitat de competicions i activitats de clubs.

ARTICLE 38
La decisió d'anar a la convocatòria que a tal efecte s‟efectuï, és totalment personal
del/de la jugador/a, i els clubs no poden posar impediments en la lliure participació
dels/de les jugadors/es, en honor d'altres interessos competitius o d'altra índole.
Els jugadors que, convocats per entrenaments o partits de la selecció catalana no
participin en ells i s‟alineïn en la mateixa jornada amb el seu club incorreran en
alineació indeguda, aplicant les normes i sancions previstes al reglament
L'assistència a la convocatòria, suposa l'acceptació de la disciplina que s'imposi per
directius/ves i entrenadors/es en concentracions, partits o gires, així com de les
normes i reglaments establerts per la FCR a aquests efectes.
Els jugadors són responsables de les seves equipacions i dels desperfectes en
qualsevol àmbit

ARTICLE 39
Per formar part en les seleccions nacionals catalanes, els/les jugadors/es hauran
d'ajustar-se a la legislació vigent i a les normes establertes per la Federació Catalana
de Rugby, i no poden estar subjectes a suspensió, inhabilitació o sanció federativa,
han d‟estar proveïts de la llicència federativa corresponent. Tenen la consideració
d‟esportistes catalans, a aquests efectes, els nascuts a Catalunya i els que hagin
adquirit el veïnatge civil en aquest territori, d‟acord amb les normes generals
aplicables.

ARTICLE 40
La FCR concertarà els encontres internacionals que s'estimin convenients i en
qualsevol moment, amb altres països o organitzacions internacionals. Si prèviament es
coneguessin les dates es reservaran en el calendari, i en el seu cas es modificaran els
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calendaris de les competicions que organitza, en interès de la Selecció Nacional
Catalana.

ARTICLE 41
Les faltes dels/de les jugadors/es seleccionats/des amb motiu de concentració,
entrenament, partit o gira, per falta de disciplina o incorrecció, en l‟àmbit competicional
o fora del mateix, seran castigades d‟acord amb la qualificació de la falta que cometin.
Les sancions imposades als/a les jugadors/es seleccionats/des hauran de ser
complides amb el seu club.
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CAPÍTOL IV

ORGANITZACIÓ D'ENCONTRES, TERRENYS

ARTICLE 42 TIPUS
Les competicions esportives es classifiquen en:
a) competicions de caràcter federat: son competicions dins de l‟àmbit territorial de
Catalunya de caràcter federat les promogudes, organitzades o tutelades per la
FCR. Aquestes competicions poden ser d‟àmbit internacional, estatal, nacional,
entre autonomies, comarcal, local o de clubs, amb participació d‟esportistes
professionals o afeccionats.
b) competicions no federades: són competicions de caràcter no federades les que
promou i/o organitza qualsevol entitat esportiva legalment reconeguda. Aquests
partits no computaran per al compliment de sancions.
Constitueixen únicament el programa oficial de la FCR les que així siguin qualificades
per la FCR en la seva programació anual i aprovades per l‟Assemblea General, de la
qual donaran compte al Consell Català de l‟Esport i a la Unió de Federacions
Esportives Catalanes.
Els partits amistosos realitzats per un club no es tindran en consideració als efectes
del compliment de sancions.
TERRENY DE JOC
ARTICLE 43
Els terrenys de joc hauran de reunir les condicions que assenyali el Reglament de Joc
i les especials que estableix el present Reglament. Perquè es pugui jugar en un camp
aquest haurà d'haver estat inspeccionat i homologat per la Federació Catalana de
Rugby.
ARTICLE 44
Els terrenys de joc hauran d'estar convenientment marcats, inclosos els banderons
flexibles a les línies de marca, pilota morta, centre i 22 metres, i en general complir
amb les normes més elementals de seguretat, com tenir la base dels pals i boques de
regatge suficientment protegits, tal i com estableixen les Regles Oficials del Joc sobre
aquest tema.

ARTICLE 45
Entre el terreny de joc i l'espai destinat al públic existirà en tot el perímetre una zona
de protecció que tindrà com amplada mínima 3 metres en els laterals i de 2 metres en
els fons. Aquesta zona tindrà el sòl similar al terreny de joc.
De forma excepcional, la FCR podrà homologar terrenys de joc, o autoritzar
provisòriament la celebració de partits en terrenys de joc que tinguin dimensions o
característiques diferents a les fixades en el Reglament de Joc i en aquest Reglament.

ARTICLE 46
És condició indispensable que, com a instal·lacions complementàries, tots els terrenys
de joc posseeixin vestidors independents per a cada equip contendent i per l'equip
arbitral, degudament garantides i vigilats, proveïts de lavabos, dutxes i altres serveis
sanitaris, entre els que s'inclou la farmaciola, tot això en les degudes condicions
d'higiene. En casos especials justificats podran ser autoritzats provisòriament terrenys
de joc que no reuneixin completament les condicions anteriorment expressades.
El responsable, en cada cas, de que així sigui és l‟Entitat organitzadora (Federació o
club) que estarà representada en la persona del Delegat de camp.

ARTICLE 47
Quan per algun equip es denunciessin com anòmales les condicions d'un terreny de
joc abans del començament de l'encontre, les diligències de comprovació hauran
d'efectuar-se abans de disputar-se l‟encontre.
En el cas que la reclamació resultés fundada, a judici de l'àrbitre/a, aquest/a prendrà
les mesures necessàries perquè es reparin les anomalies abans del partit. Si això no
fos possible, a judici de l'àrbitre/a, es celebrarà o es suspendrà l'encontre; en cas de
suspensió, les despeses que s'originin per a la repetició del partit correran a càrrec de
l'equip organitzador, tenint en compte el que està previst en els articles 74 i
concordants.
En tot cas l'àrbitre/a haurà d'escoltar a ambdós/dues delegats/des de federacions o
clubs i resoldre i ressenyar en l‟acta les seves opinions.
SANCIONS:
Per faltar al que està disposat en els articles 43 i concordants, referent als
terrenys de joc i les seves instal·lacions, els clubs podran ser sancionats,
segons la importància de la falta, amb una multa de 50 a 300 euros, que
s'elevaran al doble de la que hagi estat imposada, en cas de reincidència.
Prèviament el club serà requerit perquè corregeixi les anomalies de les
instal·lacions d'acord amb la normativa.

ARTICLE 48. SERVEI MÈDIC
El club que actuï de local i la Federació cas de partit organitzat per ella, com a
responsable immediat del partit, tindrà l‟obligatorietat de tenir present un servei mèdic
durant tota la durada del partit o tenir previst el corresponent servei de trasllat
d‟accidents a un hospital o centre mèdic. Com també disposar de mitjans per poder
connectar d‟una forma directa i senzilla amb serveis d‟urgència de la població on està
ubicat el terreny de joc.

ARTICLE 49 PERMISOS FEDERATIUS PER PARTITS
Els clubs podran celebrar tota classe de partits amistosos amb equips catalans, de
diferent federació autonòmica i amb equips estrangers, amb subjecció a les següents
normes:
a).- Pels encontres entre equips de clubs pertanyents a la Federació Catalana,
s'aplicaran els requisits establerts en aquest Reglament.
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b).- Pels encontres d'equips dependents de diferents federacions autonòmiques,
cadascun complirà amb els requisits específics establerts a la demarcació on es
disputi l'encontre.
c).- Quan es tracti d'encontres entre clubs catalans i estrangers, tant si han de
disputar-se en territori català com fora d'ell, l'autorització s'haurà de sol·licitar per
conducte federatiu, a l'efecte de la seva autorització.
En el que està disposat anteriorment, serà d'aplicació el que està tipificat en aquest
Reglament pel que fa a les incidències que poguessin produir-se en aquests
encontres.
SANCIONS:
La contravenció d’allò que està previst a l'article 48, podrà ser sancionat amb
una multa de (Sanció de 50 a 100 e)

ORGANITZACIÓ DELS ENCONTRES
ARTICLE 50
En tot partit oficial, el club encarregat d'organitzar l'encontre, haurà de complir amb els
següents requisits:
a) Es comunicarà a la administració de la Federació i a l‟equip contrari, deu dies abans
de la celebració de l'encontre i dins de l‟horari de la secretaria: el dia, l‟hora que hagi
de començar l‟encontre i el camp en què es jugarà, per un mitjà del qual quedi
constància. Es farà constar els colors oficials de l‟equip.
b) Cada club haurà de designar un/a delegat/da d'equip per cada partit, amb disposició
de llicència de delegat o directiu i ser major d‟edat, no podent exercir una altra funció
que l'assignada. Així mateix el club local designarà el/la delegat/da de camp, que
haurà de ser major de 18 anys i disposar de qualsevol llicència federativa, que haurà
de ser una persona diferent al/a la delegat/da de club, i d‟acord amb l‟estipula en els
articles 87 i 88 d‟aquest Reglament.

SANCIONS:
La contravenció d’allò que està previst en l’art. 50 , els clubs seran sancionats:
Primera omissió: 10 €, segona omissió 20 €., tercera omissió o següents a 50€
En el supòsit que no s’hagi efectuat la comunicació establerta al punt a) quatre
dies abans del partit malgrat requeriment de la Federació en tal sentit, el comitè
podrà sancionar amb la pèrdua del mateix a l’equip infractor.

ARTICLE 51 HORARIS DE PARTITS
Els partits oficials hauran de jugar-se a les dates fixades en el calendari aprovat.
Els encontres de competició hauran de celebrar-se, segons la seva categoria, els dies i
la franja horària següent:
- Categoria sènior:

Dissabtes començant el partit des de les 15:00 fins a les
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21:00 hores i diumenges començant des de les 9:00 fins a les 18:00 hores com a hora
d‟inici.
- Categories sub 21; sub 18; sub 16 i sub 14
Dissabtes
començant
a
partir de les 9:00 hores fins a les 19:00 hores i diumenges començant des
de les 9:00 fins a les 18.00 hores com a hora d‟inici.
Per qualsevol altre horari fora del rang autoritzat, en aquest reglament, s‟ha d‟obtenir
amb l‟acord previ dels dos club.
ARTICLE 52
En tots els partits els equips contendents hauran de presentar-se en el terreny de joc
cinc minuts abans de l'hora assenyalada pel començament del partit degudament
equipats. L'àrbitre/a no permetrà l'alineació del/de la jugador/a que, al seu judici, no
estès correctament equipat/da.

ARTICLE 53
L'àrbitre/a, discrecionalment, podrà concedir un termini de gràcia pel començament de
l'encontre sobre l'hora fixada per aquest, fins a un màxim de 15 minuts. Transcorregut
el termini de gràcia, decretarà la incompareixença dels equips que no s'haguessin
presentat. En el seu cas haurà de ser tingut en compte el previst en els articles 71
d'aquest Reglament.
Excepcionalment, si l‟equip no comparegut pot comunicar el seu retard i és degut a
circumstàncies especials de força major, l‟àrbitre, prèvia consulta a l‟equip presentat,
podrà concedir un termini addicional raonable. En aquest cas l‟equip haurà de justificar
les circumstàncies de manera fefaent

ARTICLE 54
Per poder començar vàlidament un partit, és necessari que es trobin en el terreny de
joc, degudament equipats/des i capacitats/des per jugar, almenys onze jugadors/es per
cada equip llevat que la modalitat del joc prefixi un nombre inferior de jugadors
participants, que reuneixin les condicions establertes en els articles 52 i 53 i que
compleixin les normes establertes de les primeres línies contemplades en la regla 3
del Reglament de Joc vigent.
L'àrbitre/a autoritzarà l'entrada en el terreny de joc als/a les jugadors/es que arribin
posteriorment, fins a completar el nombre reglamentari de jugadors, per a cada equip,
sempre i quan siguin entregades les seves respectives llicències a l'àrbitre/a: hagin
estat inclosos a la mitja part i l‟arbitre està obligat a identificar-los.
Si una vegada començat el joc, un dels equips queda amb un nombre de jugadors/es
inferior a onze o el nombre reglamentari segons la modalitat del joc que es tracti, això
no serà obstacle perquè el partit prossegueixi normalment fins a la seva finalització,
sempre que no existeixi inferioritat manifesta que posi en perill la integritat dels/de les
jugadors/es. Donat aquest cas a judici de l'àrbitre/a podrà donar per finalitzat el partit I
el Comitè de Competició i Disciplina decidirà sobre la finalització del partit.
A l‟inici d‟un partit, si un club presenta menys d‟ 15 jugadors i més de 11, l‟àrbitre
només consignarà en l‟Acta abans d‟iniciar el joc els noms dels jugadors presents
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aleshores. Si un cop començat l‟encontre compareixen la resta de jugadors, només
podran entrar al camp amb l‟autorització de l‟àrbitre, la qual retindrà en el seu poder
per a constància en l‟acta amb ocasió del descans.
2.- Tractant-se de jugadors suplents, no s‟autoritzarà el canvi fins a la segona part,
lliurant en el decurs de la mitja part el Delegat del club a l‟àrbitre les llicències dels
jugadors que s‟incorporin amb aquesta condició.
3.- L‟àrbitre no permetrà que un equip inscrigui en l‟acta jugadors suplents mentre no
disputin l‟encontre el número establert de titulars.
SANCIONS
Llevat en cas de força major, l'equip que no es presenti puntualment en el
terreny de joc serà sancionat amb multa de 50 a 100 euros.
Quan, encara que es presentin no es faci amb el mínim de jugadors/es
indispensables per començar a jugar-se el partit d'acord amb el disposat en
aquest article, li seran aplicades les sancions per incompareixences tipificades a
l'art. 71 d'aquest Reglament.
L'equip que es presenti al camp amb un mínim de 10 jugadors/es, no li seran
aplicades les sancions econòmiques per incompareixença de l'art. 71 L’àrbitre/a
del partit comprovarà que els/les 10 jugadors/es relacionats/des en l’acta
estiguin presents i en disposició de jugar l’encontre i en cas d’identificar-se
alguna anomalia serà comunicada al Comitè de Competició i Disciplina.

ARTICLE 55
Quan s'enfrontin en un partit dos equips i els uniformes de joc siguin iguals o tan
semblants que puguin donar lloc a confusió, canviarà el seu uniforme per un altre de
ben diferent, l'equip que jugui fora del seu terreny de joc.
Si el partit es juga en un camp neutral, canviarà d'uniforme el club d „afiliació més
nova, en partits de play-off canviarà l‟equip amb pitjor classificació en la fase regular.

ARTICLE 56
Correspon a qui organitzi el partit tenir degudament senyalat el terreny de joc, amb els
banderons reglamentaris, i disposar de 3 pilotes, com a mínim, de característiques
reglamentàries necessàries pel joc.
S'estimarà com a camp propi, a tots els efectes, el que utilitzin els clubs en lloc del seu
quan per circumstàncies especials un equip hagi de jugar en un altre de diferent del
seu habitual i es considerarà com a camp propi a tots els efectes.

ARTICLE 57
En els encontres es permetran els canvis de jugadors/es autoritzats pel Reglament
vigent en cada moment de la competició de la qual es tracti.
Un/a jugador/a que hagi estat substituït/da no pot, en cap cas, tornar a entrar a jugar
durant el partit; si ho fes, es considerarà alineació indeguda, llevat d'aquelles
excepcions que determina el Reglament IRB de Joc vigent.
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CAPÍTOL V
COMPETICIONS OFICIALS EN GENERAL

CLASSES I MANERES DE JUGAR-SE

ARTICLE 58
Segons el sistema de jugar-se, les competicions podran ser per eliminatòries o per
punts.
La FCR regularà el sistema pel qual es regirà cada competició, que podrà regular
aspectes específics diferents dels generals d‟aquest Reglament, tals com:
a) Número de llicencies per equip.
b) Data d‟inscripció.
c) Import i forma de pagament de les quotes d‟inscripció i demés conceptes
econòmiques.
d) Regulació de les substitucions de jugadors.
e) Regles de participació de jugadors en els diferents equips d‟un mateix club.
f) Regles de participació de jugadors per categoria diferents a la de les
competicions.
g) Regles de competició de jugadors estrangers.
h) Terminis i forma de comunicació de dates, hores i lloc de celebració dels
partits.
i) Terminis i forma de comunicació dels resultats.
j) Horari d‟inici del partit.
k) Característiques del terreny de joc i d‟instal·lacions complementaries.

ARTICLE 59
A les competicions que es juguin per eliminatòries l'equip que resulti vençut en serà
eliminat, i a les que es juguin per punts la classificació es farà, de forma general,
d'acord amb els obtinguts per cadascun dels clubs contendents a raó de:
+ 4 punts per partit guanyat
+ 2 punts per partit empatat.
0 punts per partit perdut.
L‟equip que durant el partit anoti 3 o més assaigs que l‟equip rival se li sumarà un punt
de bonificació.
L‟equip que perdi l‟encontre per 7 punts o menys rebrà un punt de bonificació.
En les competicions per punts, en cas de incompareixença, renuncia, alineació
indeguda o sancions per les quals un equip resulta declarat vencedor per el resultat
de 21 a 0, en virtut de la decisió del comitè competent, l‟equip guanyador obtindrà 5
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punts, mentre que l‟equip declarat perdedor no en rebrà cap, restant-li els punts que
corresponguin en virtut del article 71 d‟aquest reglament.
Tot això llevat d'aquelles competicions en què s'acordin puntuacions diferents. Aquesta
puntuació es veurà afectada pels supòsits establerts en el present Reglament.
ARTICLE 60
Els partits de competició oficial que correspongui organitzar a un club en el seu propi
camp hauran de jugar-se en aquell que tinguin inscrit com a tal, si el tinguessin,
exceptuant quan fos autoritzat federativament per causa justificada per jugar-lo en un
altre de diferent.
Abans de l‟inici de la temporada esportiva els clubs comunicaran per escrit el terreny
de joc que utilitzaran com a local.

ARTICLE 61
Llevat que s'estableixi expressament en els reglaments de cada competició no es
permetrà la participació de més d'un equip d'un mateix club a la mateixa competició i
categoria i a la mateixa temporada.

ARTICLE 62
Els equips que participin en el Campionat de Catalunya de la màxima categoria
masculina estan obligats a tenir al menys un equip de categories inferiors (sub18, sub
16, o sub 14 que jugui i finalitzi tot el campionat català corresponent entenent per tal
tantes fases com tingui la competició. L‟equip que no compleixi aquesta condició no
podrà participar en la categoria esmentada . Serà sustituït per l‟equip millor ubicat a la
competició que dona accés a la mateixa

ARTICLE 63
Els ascensos i descensos de les diferents categories s'efectuaran tenint en compte les
normes que dicti i aprovi l‟Assemblea General de la FCR, per a cada competició.
ARTICLE 64. JORNADES DE LES COMPETICIONS
Les competicions es portaran a terme en les jornades assenyalades en els calendaris
corresponents. Per aquelles que coincideixin amb cap de setmana es consideraran
com a jornada el partit jugat en dissabte i diumenge.
ALINEACIONS DE JUGADORS/ES
ARTICLE 65.
Prèviament a l'expedició de llicències s'hauran de complir els següents requisits:
a) Als/a les jugadors/es provinents d'altres federacions, hauran de presentar certificat
de la federació, unió o assimilada d'origen, que acrediti que no estan subjectes a cap
sanció federativa. En cas d'existir sanció, haurà d'aportar aquest certificat, la data final
en què compleix la sanció imposada, i se li exigirà el seu compliment en competicions
oficials.
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b) Els/les provinents d'altres esports hauran d'acreditar de la federació d'origen, que no
estan subjectes a cap sanció federativa. En cas d'existir, s'exigirà igualment el que
està disposat a l'apartat a).
c) No tenir cap deute econòmic amb el club d‟origen del jugador.
d) En cas de dubte raonable, la Federació podrà exigir els controls i acreditacions que
estimi convenients, a efectes de l'exercici de les seves obligacions.

ARTICLE 66
Per a què un/a jugador/a d'un club pugui alinear-se vàlidament en partits oficials serà
precís:
1.- Que es trobi en possessió de llicència de jugador/a de la temporada vigent a favor
del club que l‟alineï. S‟entendrà que un jugador/a es troba en possessió de llicència
quan la Federació informi al club que la mateixa es troba expedida. El fet d‟haver
iniciat el procés de tramitació de la llicència o en el cas de trobar-se la mateixa
pendent de ser considerada expedida per part de la Federació no habilita al jugador/a
per ser alineat. En cas de no presentar la llicència federativa, disposarà d‟acreditació
suficient, D.N.I. o N.I.E., passaport, carnet de conduir, o altre document oficial, que
demostri la seva personalitat davant de l‟àrbitre/a.
2.- Que la seva edat sigui la requerida per les disposicions federatives vigents.
3.- Que no hagi estat declarat/da mancat/da d'aptitud física, previ dictamen facultatiu.
4.- Que no estigui subjecte a cap suspensió federativa.
5.- Que no hagués estat alineat/da a la mateixa temporada en més de 9 partits oficials
per un altre club de la mateixa o superior competició.
6.- Que no hagi estat alineat/da pel seu club en un encontre oficial de qualsevol
competició les 48 hores prèvies a l‟hora de l‟inici del partit, exceptuant quan s'acordi
per l'organisme corresponent una altra disposició diferent.
7.- Només tres jugadors/es que hagin jugat l'últim partit en el primer equip (A) podran
formar part del equip "B" o "C" en qualsevol competició o successius tenint en compte
el següent:
a) En l‟equip B no podrà alinear-se més de 3 jugadors alineats (interpretant per
jugar estar designats a l‟acta com que ha tingut participació al partit, excepte
quan la seva participació hagi estat producte d‟un canvi de sang o canvi obligat
de primera linia) el darrer partit cronològic oficial amb l‟equip A.
b) En l‟equip C no podrà alinear-se més de 3 jugadors alineats (interpretant per
jugar estar designats a l‟acta com que ha tingut participació al partit , excepte
quan la seva participació hagi estat producte d‟un canvi de sang o canvi obligat
de primera linia) el darrer partit cronològic oficial amb l‟equip A o B.
c) Aquesta norma no serà d‟aplicació al començament de la temporada i podrà
afectar només una jornada.
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8.- Els jugadors d‟últim any de les categories S12, S14 i S16 podran jugar a la
categoria immediatament superior, llevat que l‟assemblea acordi un altre normativa per
la participació a les diferents categories. Les jugadores de primer any de s16 i s18
podran jugar a la categoria immediatament inferior.
9.- Es permetrà alinear a jugadors/res masculins i femenines, conjuntament, en
categories d‟Escola, S14 i S16. i en totes les competicions que és permeti
expressament.
10.- Que no tinguin deutes econòmics amb el seu club d‟origen. La temporada anterior
al canvi de club.
11.- Que es compleixin qualssevol requisit que amb caràcter especial pugui establir o
estableixi l'Assemblea General, en matèria de jugadors/res estrangers/es; o altres.
ARTICLE 67
Sempre que en un partit de competició oficial sigui alineat/da un/a jugador/a que no es
trobi reglamentàriament autoritzat/da per prendre-hi part, o què l'autorització hagués
estat obtinguda irregularment, o es substituís indegudament un/a jugador/a per un/a
altre/a o torni a entrar en el mateix partit, llevat que ho pugui fer, un/a jugador/a que
hagués estat substituït/da, se sancionarà el club que hagi presentat l‟esmentat /da
jugador/a de la forma següent:
SANCIONS
a).- Si la infracció es produeix en eliminatòries a un sol partit o en partits de desempat,
el perdrà el club infractor, encara que l'hagués guanyat o empatat. L‟equip infractor
quedarà automàticament exclòs de la competició
b).- Si la infracció es produeix en eliminatòries a doble partit, es donarà per vencedor
de l'eliminatòria a l'equip no causant de la infracció. L‟equip infractor quedarà
automàticament exclòs de la competició
c).- Si el fet es produeix en un partit de competició per punts, es donarà també per
perdut el partit a l'equip infractor, encara que l‟hagués guanyat o empatat.
Els encontres que es consideren guanyats ho seran per la puntuació/resultat de set a
zero (21-0), llevat que els hagués guanyat l'equip no infractor per major
puntuació/resultat. Al equip no infractor se li atorgaran el màxim de punts contemplats
al sistema de puntuació de la competició corresponent i a l‟equip infractor se li
descomptaran el màxim de punts contemplats al sistema de puntuació de la
competició corresponent.
Si es produís l'alineació indeguda de jugador/a o jugadors/es prevista a l'art. 65 i 66
d'aquest Reglament, el club infractor serà sancionat, a més de amb les sancions que
aquest article estableix amb una multa de 100 euros per a cada jugador/a alineat/da
indegudament.
Quan l'alineació es produeixi d'un/a jugador/a de categoria superior a categoria inferior
la multa serà de 200 euros per cada jugador/a alineat/da indegudament (entenent per
categoria el disposat en l'article 66.2)
En el supòsit que l’alineació indeguda sigui referida a l’establer a l’article 66.7 la
sanció serà de 200€ per cada jugador alineat indegudament, la segona vegada
serà considerada reiteració i comportarà l’expulsió de la competició.
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ARTICLE 68
A). Tot/a jugador/a que en iniciar-se la temporada o en el transcurs de la mateixa
contravingués el que està establert en l'apartat 5 de l'article 66 i subscrivís fitxa per dos
o més clubs, o que de qualsevol manera fos responsable d'una alineació amb
falsejament de situació, podrà ser sancionat/da d'acord amb el que està previst.
Si en qualsevol irregularitat d'alineació, per obtenció irregular de llicència, falsejament
d'aquesta o qualsevol altra anomalia antireglamentària, hagués tingut intervenció
qualsevol membre del club o de la federació respectiva, o tenint coneixement de la
irregularitat o infracció no l'hagués impedit o denunciat, aquest membre o membres del
club o federació podran també ser sancionats de la mateixa manera.
SANCIONS
a).- Si la infracció es produeix en eliminatòries a un sol partit o en partits de desempat,
el perdrà el club infractor, tot i que l'hagués guanyat o empatat. L‟equip infractor
quedarà automàticament exclòs de la competició.
b).- Si la infracció es produeix en eliminatòries a doble partit, es donarà per guanyador
de l'eliminatòria a l'equip no causant de la infracció. L‟equip infractor quedarà
automàticament exclòs de la competició.
c).- Si el fet es produeix en un partit de competició per punts, es donarà també per
perdut el partit a l'equip infractor, encara que l‟hagués guanyat o empatat.
Els encontres que es consideren guanyats ho seran per puntuació/resultat de set a
zero (21-0), llevat que els hagués guanyat l'equip no infractor per major
puntuació/resultat, i es descomptaran a la classificació el màxim de punts contemplat
al sistema de puntuació de la competició corresponent a l‟equip infractor. A l‟equip no
infractor, se li atorgarà el màxim de punts contemplat al sistema de puntuació de la
competició corresponent a la classificació.
Si es produís l'alineació indeguda de jugador/a o jugadors/es prevista a l'article 65 i 66
d'aquest Reglament, el club infractor podrà ser sancionat, a més de amb les sancions
que aquest article estableix amb una multa de 300 a 600 euros.
B). Quan un/a jugador/a durant la temporada esportiva canviï de club, el nou club
estarà obligat a compensar a l'altre club amb el preu corresponent a la assegurança
sense que això limiti els drets de l‟esportista.

RENÚNCIES, INCOMPAREIXENCES

ARTICLE 69
Qualsevol equip que per la seva classificació o per la categoria a la qual pertany pugui
prendre part en una competició oficial, podrà renunciar als seus drets de participació
sempre que comuniqui aquesta renúncia a la FCR per escrit dirigit per conducte
reglamentari, abans del sorteig.
SANCIONS
La renúncia o retirada fora del termini establert, implicarà la multa de 500 euros
o el 50% (amb un mínim de 100€) del preu de la inscripció de l’equip en la
competició de referència, si el cost d’inscripció és menor
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ARTICLE 70
Quan un club renunciï a una competició, o sigui exclòs per sanció, s'observarà el
següent:
a) El dret a ascendir de categoria beneficiarà al classificat següent.
b) Si la sanció o renúncia suposa la pèrdua de categoria, el club beneficiat resultarà de
la promoció que es realitzi entre el millor classificat que hagués de promocionar o
baixar, dins de la mateixa categoria i el millor classificat que hagués de promocionar o
pujar de la següent categoria.
c) A les competicions per eliminatòries la renúncia o incompareixença determinarà la
classificació de l'altre club, amb excepció del partit final, la celebració del qual
s'ajornarà el temps que resulti imprescindible, i tindrà accés a aquest partit final l'equip
eliminat a l'eliminatòria prèvia pel qual renunciï o efectuí la incompareixença.
d) Si la renúncia o exclusió per sanció es produeix durant el desenvolupament d'una
competició per punts, es considerarà com si no hi hagués intervingut, eliminant-se els
resultats de tots els partits en els quals hagués participat. Sense perjudici del que està
disposat a l'article següent.

ARTICLE 71. INCOMPAREIXENÇA
I- COMPETICIONS PER PUNTS
A).- Incompareixença avisada per escrit a la Federació amb 72 hores d'antelació com
a mínim de la senyalada per a la celebració de l'encontre.
SANCIONS
a) Pèrdua dels punts corresponents al partit en benefici de l'adversari, que
s'adjudicarà el màxim de punts que atorgui la competició al guanyador, pel
resultat de 21-0. Descompte de dos punts a l'equip no comparegut.
b) En cas de perjudicar amb efecte immediat per aquesta incompareixença a un tercer
amb descens de categoria, l'infractor ocuparà el lloc de descens.
c) La segona incompareixença suposarà l'exclusió de la competició i la pèrdua de
categoria a la inferior si aquesta existeix.) Serà d’aplicació una multa del 25% del
preu d’inscripció a la competició. Aquesta multa no serà aplicable en equips B
de les categories de S21, S18, S16 i S14 i la última categoria de competició
sènior sempre en el cas d’haver-ne més d’una. .
B).- Incompareixença no avisada en la forma i amb l‟antelació prevista en l‟apartat A):
Es procedirà igual que en l'apartat A) però amb la pèrdua de dos punts a la
classificació del no comparegut.
SANCIONS:
a) Es procedirà igual que en l'apartat a) anterior, però amb la pèrdua del màxim de
punts establert per la competició a la classificació del no comparegut
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b) La segona incompareixença suposarà l’exclusió de la competició i la pèrdua de
categoria a la inferior si aquesta existeix.
c) Serà d’aplicació la multa de 150 a 600 euros per a la primera incompareixença i de
150 a 1.000 euros per a la segona incompareixença Serà d’aplicació una multa del
25% del preu d’inscripció a la competició. Aquesta multa no serà aplicable en equips B
de les categories de S21, S18, S16 i S14 i la última categoria de competició sènior
sempre en el cas d’haver-ne més d’una. .
d) El perjudici econòmic ocasionat, així com els drets i desplaçaments d’arbitratge,
seran sufragats per el no comparegut.

II - COMPETICIONS PER ELIMINATÒRIES
A).- Incompareixença avisada reglamentàriament en la forma que assenyala l'apartat IA) d'aquest article:
Exclusió de la competició i multa de 100 euros
B).- Incompareixença no avisada reglamentàriament:
Exclusió de la competició.
SANCIONS:
a) Exclusió de la competició.
b) Si s'ocasiona perjudici econòmic haurà d'avaluar-se el mateix i ser pagat per el no
comparegut, inclosos els drets i desplaçaments d'arbitratge. Serà d'aplicació la multa
de 150 a 600 euros.
c)Si la incompareixença no avisada es a una instancia decisiva de la competició,
entenent per tal semifinal i final, el club no podrà inscriure equip a la temporada
següent a la mateixa competició

III COMPETICIONS EN PLAY-OFF.
A).- Incompareixença avisada reglamentàriament en la forma que assenyala l'apartat IA) d'aquest article:
Pèrdua de l‟eliminatòria
B).- Incompareixença no avisada reglamentàriament:
Perdua de l‟eliminatòria i sanció de 150€

ARTICLE 72
No serà d'aplicació l'article anterior quan el club interessat presenti davant el Comitè
de Disciplina Esportiva competent, i dins dels dos dies hàbils següents a l'assenyalat
per a la celebració del partit, justificant de fets que hagin determinat la
incompareixença de l'equip i/o la impossibilitat de complir les formalitats d'avís
contemplades en l'article anterior com a conseqüència de circumstàncies de força
major, i el Comitè accepti les justificacions presentades.
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S'entén per causa de força major l'esdeveniment de fets imprevistos o que previstos
hagin resultat inevitables.
En aquests casos els clubs es posaran d'acord respecte a la data en què hagi de
celebrar-se l'encontre, que serà dintre dels 5 dies posteriors a la decisió del Comitè en
competicions per punts i abans de començar la segon volta o determinar la competició.
En competicions per eliminatòries el que el calendari permeti i el Comitè de Disciplina
Esportiva de la FCR decideixi.
ARTICLE 73. RETIRADA D‟UN EQUIP
a) Es considerarà retirada d'un equip el fet de que els/les jugadors/es abandonin el
terreny de joc una vegada començat el partit, de forma massiva o d'un/a en un/a o en
grups de varis/vàries, així com el fet que, sense sortir del camp, es resisteixin a seguir
jugant. Qualssevol d'aquestes causes podrà donar lloc a la suspensió del partit abans
del temps reglamentari, per decisió de l'àrbitre/a, el criteri del/de la qual serà concloent
a aquests efectes, i sense detriment d'altres sancions que siguin procedents.
b) En el cas que incorrin circumstàncies extraordinàries (accidents individuals o
col·lectius, etc.) que impedeixin el desenvolupament de l'encontre amb normalitat,
independentment de l'assenyalat a l'art. 79 la competència per prendre la decisió de no
seguir jugant correspondrà a l‟àrbitre, que podrà, si ho estima convenient, consultar
prèviament als dos delegats i capitans dels equips. Les conseqüències, als efectes de
la suspensió de l‟encontre, correspondran al Comitè de Disciplina.

SANCIONS:
Per a l'apartat a)
Serà sancionat amb la pèrdua del partit en benefici del seu adversari pel resultat
de 21-0, o pel resultat que tingués el partit si fos més desfavorable. En
competicions sènior a l’equip no sancionat se li atorgaran 5 punts a la
classificació.
Si la retirada tingués lloc en un partit de competició per punts, addicionalment,
se li descomptaran al club infractor 5 punts.. A la competició per eliminatòries,
perdrà el partit i serà eliminat de la competició.
Serà d’aplicació la multa de 300 a 600 euros.

ARTICLE 74 PERJUDICIS ECONÒMICS
En tots els casos en què com a conseqüència de renúncies, incompareixences no
avisades, suspensions amb infractor, alineacions indegudes, o altres, s'ocasionin
perjudicis econòmics a l'altre club o a la mateixa Federació, el Comitè de Competició i
Disciplina de la FCR podrà establir una sanció econòmica d'import equivalent a aquells
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perjudicis degudament acreditats que haurà de pagar el club responsable en benefici
del club perjudicat.
DESEMPATS SÈNIOR, S21, S18, S16, I S14
ARTICLE 75 DESEMPATS EN FINALS O ELIMANTÒRIES EN PARTIT ÚNIC
Si al final normal d'un partit oficial de campionat per eliminatòria a un sol partit resultés
en empat, s'allargarà el partit, segons les categories i supòsits següents:
a) Categories Absoluta i majors de 18 anys
Vint minuts, dividits en dues parts de deu minuts amb un descans de dos
minuts, canviant de costat els equips a la segona part. Si al final de la primera part de
la prorroga un dels dos equips té avantatge al marcador aquest equip serà donat coma
guanyador. Sí a la mitja part de la prorroga s‟arriba amb empat el primer equip que
puntuï a la segona part de la prorroga serà declarat vencedor.
Si acabada aquesta pròrroga continués l'empat en el resultat final, es donarà com a
guanyador l'equip que hagi marcat major nombre d'assajos. Si resultés que igualment
estaven empatats en el nombre d'assajos marcats, es donarà com a guanyador l'equip
que hagi rebut menys expulsions. Si encara subsistís l‟empat; l‟equip que ha marcat
major nombre de punts per xuts de rebot. Si encara subsistís l'empat, es donarà com a
guanyador l'equip que hagi marcat major nombre de punts per per cops de càstig i si
malgrat això continuessin empatats, es procedirà a Jugar fins a que un dels dos equips
puntui. El primer equip que puntui serà declarat vencedor.
b) Categories S18, S16 i S14.
S‟aplicarà el paràgraf anterior, sense jugar el temps complementari

ARTICLE 76 Desempat en competició per eliminatòries a doble partit
Els empats que es produeixin en competicions per eliminatòries a doble partit es
resoldran pel major nombre de punts de tanteig a favor, sumant els aconseguits en
cadascun dels encontres celebrats entre sí pels equips empatats, i en el supòsit que el
nombre de punts de tanteig també resultés igual, es jugarà en el segon partit una
pròrroga en la forma establerta a l'article anterior per a cada categoria.

ARTICLE 77 DESEMPATS EN LLIGA
Per totes els tipus de competicions als efectes del desempat per diferència de punts de
tanteig, quan un dels 2 equips empatats ha estat sancionat per alineació indeguda o
incompareixença o retirada del seu equip, qualsevol d‟aquestes circumstàncies
resoldrà l‟empat a favor de l‟equip no sancionat.
a).-COMPETICIONS A NOMBRE PARELL DE VOLTES, si al final de la mateixa es
produeix l‟empat entre dos equips, el primer criteri per resoldre l‟empat és considerar
com a millor classificat l‟equip que hagi guanyat més partits en el total de la
competició; en cas que això no resolgui l‟empat es resoldrà pel resultat particular
obtingut a la seva confrontació, i si no es dilucidés així l'empat, es recorrerà a la major
diferència entre els punts de tanteig a favor i els punts de tanteig en contra, tenint en
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compte els resultats obtinguts per tots dos equips en el total de la competició amb tots
els equips que hi han pres part i que s‟hagin classificat. Si aquest nou procediment
donés també empat, es resoldrà pel millor coeficient general resultant de dividir la
suma de punts de tanteig a favor per la suma de punts de tanteig en contra obtinguts
també amb tots els equips classificats a la competició. Si aquest nou procediment no
resolgués l'empat es procediria a un partit entre ells, sempre que es tracti d'aconseguir
el títol, aconseguir l‟ascens, o evitar el descens, ja que en cas contrari es consideraria
ex-aequo.En els casos en què s‟hagi de tenir en compte els punts de tanteig a favor i
en contra, no es comptabilitzarà per a cap dels equips, aquells que provinguin
d'encontres contra algun equip que hagi tingut alguna incompareixença amb els equips
empatats.
c).- EMPAT ENTRE DOS O MÉS Aquests mateixos procediments es seguiran en el
cas d'empat entre més de dos equips, sent el primer criteri per resoldre l‟ordre de
classificació entre els equips empatats el del major nombre de partits guanyats al total
de la competició. Si això no desfà l‟empat es confeccionarà una classificació particular
entre els empatats, atenent en primer lloc els punts d‟aquesta competició obtinguts, a
continuació a la diferència de punts de tanteig a favor i en contra i posteriorment al
coeficient de punts a favor i en contra; tot això en els encontres disputats entre ells. Si
aquest procediment particular no resolgués l'empat es seguiran els diferents
procediments previstos en els punts anteriors amb els resultats obtinguts pels equips
empatats en el total de la competició de lliga.
d).- IMPARELL A les competicions per lliga a un nombre imparell de voltes per
resoldre l‟empat entre dos o més equips igualats a punts a la classificació al final de la
competició, primer l‟equip amb més victòries, si noes tindrà en compte la major
diferència de punts de tanteig, tenint en compte tots els resultats obtinguts pels equips
en el total de la competició amb tots els equips que hi han pres part i que s‟hagin
classificat. Si aquest procediment donés empat, es resoldrà pel major coeficient
general resultant de dividir la suma de punts de tanteig a favor per la suma de punts de
tanteig en contra obtinguts també amb tots els equips classificats a la competició de
lliga, si persisteix l‟empat és donarà com a vencedor l‟equip amb més assaig al seu
favor i en segona opció l‟equip amb menys expulsions.
Si aquest nou procediment no resolgués l'empat es procediria a un partit entre ells,
sempre que es tracti d'aconseguir el títol, aconseguir l‟ascens o evitar el descens, ja
que cas contrari es consideraria ex-aequo.
e).- A l‟igual que a les competicions de lliga a un nombre parell de voltes, en els casos
en què hagi de tenir-se en compte els punts del total de la competició, no es
comptabilitzarà per a cap dels equips, aquells que provinguin d'encontres contra algun
equip que hagi tingut alguna incompareixença amb els equips empatats.
f).- Als efectes del desempat per diferència de punts de tanteig, quan un dels 2 equips
empatats ha estat sancionat per alineació indeguda o incompareixença o retirada del
seu equip, qualsevol d‟aquestes circumstàncies resoldrà l‟empat a favor de l‟equip no
sancionat.

ARTICLE 78
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SUSPENSIÓ DE PARTITS
ARTICLE 79
Els partits de competició oficial únicament podran ser suspesos abans del seu
començament o durant el seu desenvolupament, si concorren alguna de les següents
circumstàncies:
a).- Per mal estat del terreny de joc, tancament per part del propietari del camp o per
recomanació de les autoritats locals, de la Generalitat o de protecció civil.
b).- Per causa de força major, entenent-se per aquesta el succés de circumstàncies
imprevistes o previstes que resultin inevitables, i que facin impossible el començament
o continuació del partit.
c).- Per invasió del terreny de joc per persones diferents als/a les participants sense
que sigui possible la continuació del partit amb normalitat.
d).- Per mala conducta col·lectiva dels/de les jugadors/es amb la certesa d'originar
incidents greus, i sense possibilitat del desenvolupament normal de l'encontre.
e).- Per no estar el terreny de joc en les condicions degudes i indicades en el
reglament de joc, normes establertes per la FCR, i el present Reglament, sense que
sigui possible reparar les anomalies abans del començament de l'encontre.

ARTICLE 80
La suspensió d'un encontre, una vegada es trobi l‟àrbitre a la instal·lació esportiva o
durant la seva celebració, serà competència exclusiva de l'àrbitre/a, interpretant les
causes assenyalades als articles 47 i 73.
Tanmateix haurà de procurar per tots els mitjans que l'encontre es disputi, i no
suspendre'l llevat el cas d'absoluta justificació.
Per acord d'ambdós/dues capitans/es, podran traslladar-se els contendents a un altre
camp que reuneixi les degudes condicions. Si algun dels equips no accedís al canvi
s'aplicarà l'article 79.

ARTICLE 81
La suspensió d'un encontre abans del començament segons l‟article 79, obliga a
celebrar-se íntegrament, deixant de banda les causes contemplades a l'apartat e)
imputables al club organitzador.
SANCIONS:
Per a l’article 79-c, d o e
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Es donarà la pèrdua de l'encontre per 21-0 al club infractor. En competicions a
l’equip no sancionat se li atorgaran 5 punts a la classificació i la resta del màxim
de punts a l’equip infractor
Quan la suspensió s‟efectuï una vegada començat:
- Per a) i b) de l‟article 79, es jugarà el temps que resti en el dia, lloc i hora que
assenyali el Comitè de Disciplina Esportiva, participant els/les jugadors/es amb
llicència a la data de suspensió, sense sanció el dia de la represa, i en nombre igual
als/a les existents en el camp de joc a la data de suspensió.
- Per c) de l‟article 79 es jugarà l'encontre el temps que resti i segons l'indicat en el
paràgraf anterior sempre i quan la invasió no sigui imputable a seguidors/es o a
afiliats/des d'un dels clubs.
ARTICLE 82
Amb l'antelació d'una hora a l'assenyalada per al començament d'un partit, l'àrbitre/a
designat/da, acompanyat/da del/de la delegat/da de camp, té el deure de presentar-se
en el terreny de joc a l'objecte de reconèixer-lo i dictar les ordres per a corregir les
deficiències que existeixin i si s‟escau suspendre l'encontre.
SANCIÓ:
El club que contravingués el que està preceptuat a l'article 82 d'aquest
Reglament, no prestant l'assistència que en l’article esmentat es preveu, serà
castigat fins a 100 euros

ARTICLE 83 Ajornament de partits
A petició de part el Comitè de Competició i Disciplina de la FCR podrà ajornar un partit
o canviar el lloc de la seva celebració si estimés que aquest ajornament o canvi estan
plenament justificats d'acord amb aquest Reglament. Aquesta decisió d'ajornament o
canvi haurà de ser comunicada als equips i a l'àrbitre/a afectats, de tal manera hagin
estat sol·licitats 10 dies abans de la celebració de l'encontre si fos a petició de part, o
72 hores si fos causa excepcional.
Si pel fet de no haver arribat a temps la notificació a tots/es els/les interessats/ades es
celebrés el partit, serà vàlida la celebració amb el seu resultat.
En un partit que no es jugui a la seva data per haver estat ajornat amb avinença al que
estableix aquest Reglament podran alinear-se en els equips contendents tots/es els/les
jugadors/es que en la nova data de l'encontre estiguin en possessió de llicència
complint el que preveu l‟article 66 d‟aquest reglament, per poder intervenir en aquest
encontre, i no es trobin en aquesta nova data subjectes a sanció, inhabilitació o
suspensió federativa.
S‟acceptaran els ajornaments o canvis de data que s‟hagin sol·licitat amb 10 dies
d‟antelació sempre que es compleixin les següents causes:
1.- Que ambdós equips estiguin d‟acord en ajornar el partit.
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2.- Que ambdós equips pactin de comú acord la nova data del partit i la seu del
partit en una data vàlida, sempre abans de la última jornada de competició.
3.- Que aquest ajornament no afecti a la Competició.
A fi i efecte de facilitar aquesta gestió, la Federació facilitarà als Clubs, un formulari per
sol·licitar la modificació de la data dels partits.
Aquest formulari haurà de ser completat per ambdós clubs i reenviat a al Comitè de
Competició, la Federació i el Comitè d‟àrbitres. Un cop rebut el formulari, el Comitè
emetrà una resolució acceptant la modificació del calendari i designant la nova data
pactada entre els clubs per a la disputa del partit. La simple sol·licitud no implicarà el
canvi de data, es imprescindible la resolució del Comitè de Competició que podrà
estimar o desestimar la mateixa.
No es considerarà com a causa justificada per acceptar l‟ajornament del partit la
participació de qualsevol dels equips en qualsevol altre activitat esportiva, competició,
jornada o partit no organitzat per la Federació Catalana de Rugby.

ARTICLE 84
Els clubs responsables estan obligats a satisfer les despeses que ocasionin als seus
contrincants, al club propietari del terreny o a la Federació, pels incidents que es
produeixin. El pagament el realitzaran a la Federació, la qual s'encarregarà d'abonar al
perjudicat o als perjudicats la quantitat que correspongui.
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CAPÍTOL VI
ORDRE EN ELS CAMPS DE JOC
DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 85
Els clubs responsables de l'organització de l'encontre estan obligats a procurar que els
partits que es celebrin en els seus camps es desenvolupin amb tota normalitat,
guardant a les autoritats federatives, als/a les àrbitres i jutges/ses de línia així com
als/a les directius/ves, delegats/des, jugadors/es i auxiliars de l'equip visitant, les
consideracions que imposen els deures de companyonia i hospitalitat, abans, durant i
després del partit.
Els clubs participants estaran obligats a protegir la independència i integritat de
l'àrbitre/a des de la seva arribada fins a la seva sortida del recinte.
Per la seva part, els/les directius/ves, delegats/des, jugadors/es, auxiliars i
acompanyants de l'equip visitant estan també recíprocament obligats/des als mateixos
deures de correcció envers les autoritats federatives, àrbitres, jutges/ses de línia,
directius/ves, jugadors/es de l'equip adversari i amb el públic.
SANCIÓ:
Per falta de protecció o assistència als/a les persones abans esmentades, el club
que contravingués el que està preceptuat a l’article 85 d’aquest Reglament serà
castigat amb una multa de 300 a 1.000 euros. A més el camp podrà ser tancat pel
temps que resolgui el Comitè de Competició.

ARTICLE 86
El club que organitzi l'encontre respondrà de manera que els serveis d'ordre en el
camp i en els vestidors dels/de les jugadors/es i àrbitres estiguin degudament
garantides i nomenarà per a cada partit un/a delegat/da de camp.
SANCIONS:
Per incompliment de l'obligació de nomenar un delegat/da de camp prevista a
l’article 86 podrà ser sancionat el club organitzador amb un multa de 50 a 300
euros.
ARTICLE 87 DELEGAT DE CAMP
Corresponen al/a la delegat/da de camp els següents requisits i obligacions:
a) Ser major d‟edat i disposar de qualsevol llicència federativa del club local o del
club on es desenvolupi el partit i només podrà realitzar tasques de delegat/da de
camp, no podent exercir cap altre tipus de funcions en el mateix partit. En el
supòsit de finals a jugar-se en camp neutral es designarà un delegat de camp per
part de la Federació..
b) El club local té l'obligació de designar un delegat de camp que haurà de ser
present des de una hora abans del partit fins mitja hora després
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Posar-se a disposició de l‟àrbitre i complir les instruccions que li comuniqui
abans, durant i després del partit.
Presentar-se als delegats dels equips com a mínim una hora abans de l‟inici del
partit.
d) Impedir que, en el perímetre de joc, se situïn altres persones que no siguin les
autoritzades.
e) Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el bon ordre del partit, i
sol·licitar, quan sigui necessària, la intervenció de la Força Pública abans, durant i
després del partit.
c)

En cas d'impossibilitat de fer complir les instruccions donades es podrà requerir la
presència de l'àrbitre/a.
Per no disposar de llicència federativa sanció de 100 euros al club. Per exercir
dos funcions en un mateix partit sanció de 50 euros al club.
Per no exercir les seves funcions adequadament: inhabilitació de 2 a 9 partits o
de 15 dies a 90 dies per exercir aquesta funció i una multa al club de 100 a 300
euros.
Per no presentar Delegat de camp 100€ de sanció al club organitzador.

ARTICLE 88 DELEGAT DE CLUB
Corresponen al/a la delegat/da d'equip els següents requisits i obligacions:
a) Ser major d'edat i disposar de qualsevol llicència federativa del club al qual
representa i només podrà realitzar tasques de delegat/da d'equip, no podent exercir
cap altre tipus de funcions en el mateix partit.
b) Responsabilitzar-se dels membres del seu club a la zona de protecció, adoptant les
mesures necessàries per garantir l'ordre i atendre les instruccions que en aquest sentit
l'indiqui el/la delegat/da de camp.
c) Presentar-sea l‟àrbitre/a 45 minuts abans de començar el partit i lliurar, si l‟àrbitre o
demana, les llicències dels/de les jugadors/es, entrenadors/es, jutge/ssa de toc i
delegats del seu club, o si escau presentar la documentació oficial amb la qual
s‟acrediti suficientment la personalitat dels/de les interessats/des que vagin a participar
a l‟encontre, i omplir a l‟acta l‟apartat corresponent a tots els jugadors/es, que són
susceptibles de jugar en el partit, fins al màxim establert pel reglament de joc,
entrenadors/es, delegats/des i jutges/ses de toc si s’escau amb totes les dades
requerides 15 minuts abans de l‟inici del mateix..

SANCIONS:
Per no disposar de llicència federativa sanció de 100 euros al club. Per exercir
dos funcions en un mateix partit sanció de 50 euros al club.
Per no exercir les seves funcions adequadament: inhabilitació de 2 a 9 partits o
de 15 dies a 90 dies per exercir aquesta funció i una multa al club de 100 a
300 euros.
Per no presentar Delegat 100€ de sanció al club.
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ARTICLE 89 ENTRENADOR
Corresponen al/a la entrenador/a els següents requisits i obligacions:
a) Ser major d‟edat i disposar de llicència federativa d‟entrenador del nivell
requerit per la federació a tal efecte.
b) Si l‟entrenador disposa de la corresponent llicència com a jugador podrà exercir
ambdues funcions simultàniament.
c) Responsabilitzar-se dels membres del seu club, adoptant les mesures
necessàries per garantir l'ordre i atendre les instruccions de l‟àrbitre.
d) Tots els clubs hauran de tramitar com a mínim una llicència federativa
d‟entrenador per a cada equip en competició (totes les categories.

SANCIONS:
Per no disposar de llicència federativa sanció de 100 euros al club. Per exercir
funcions de delegat i entrenador en un mateix partit correspon una multa de 50
euros al club.
Per no presentar Entrenador 100€ de sanció al club..
Per no exercir les seves funcions adequadament: inhabilitació de 2 a 27 partits o
de 15 dies a un any per exercir aquesta funció i una multa al club de 100 a 300
euros.

ARTICLE 90 CAPITANS
Els capitans constitueixen l‟única representació autoritzada dels equips al terreny de
joc i els corresponen els drets i obligacions següents:
 Donar instruccions a llurs companys en el transcurs del joc.
 Sol·licitar a l‟àrbitre l‟autorització per al canvi de jugadors.
 Procurar que aquests observin en tot moment la correcció deguda.
 Fer complir les instruccions de l‟àrbitre coadjuvant a la tasca d‟aquest, a la seva
protecció i al fet que el partit es desenvolupi i acabi amb normalitat.

ARTICLE 91 PERSONES AUTORITZADES A ENTRAR AL PERÍMETRE DE JOC
Durant el desenvolupament del partit es permetrà l'entrada en el terreny de joc només
als/les jugadors/es de cada equip que reglamentàriament puguin participar-hi
simultàniament i a l'equip arbitral.
Així mateix durant la celebració del partit no podran quedar-se a la zona perimetral de
protecció definida a l'art. 45, més que els/les massatgistes dels equips, delegat/da de
camp, servei mèdic, aiguadors essent el conjunt de tots ells un màxim de 3 persones
per equip. També podran fer-ho els/les fotògrafs/es acreditats i càmeres de televisió.
L'àrbitre/a podrà ordenar, si ho estima oportú per a la bona marxa del partit, que
algunes d'aquestes persones abandonin la zona de protecció. Els/les massatgistes i
metges/ses podran entrar en el terreny de joc sempre que sigui necessària
l'assistència a un/a jugador/a lesionat/da, sempre i quan l'àrbitre/a no ho impedís.
Totes les persones autoritzades a estar al perímetre de joc hauran de ser indetificades
davant de l‟àrbitre abans de l‟inici del partit i hauran de portar un pitrall identificatiu.
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Tota la resta, inclosos/es entrenadors/es i jugadors/es suplents hauran de quedar-se a
la zona reservada al públic excepte en el cas que existeixi una zona de banqueta
específica, i únicament en cas de canvi podrà accedir a la zona de protecció el/la
jugador/a que vagi a substituir a l'altre, esperant que l'àrbitre/a l'autoritzi a entrar al
terreny de joc i pel centre del camp..
SANCIONS:
La infracció de l'article 91 que prohibeix l'accés i la presència en el terreny de joc
de persones diferents a les que l’esmentat precepte autoritza, determinarà una
sanció pel club responsable d’una multa de la quantia de 50 a 300 euros.
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CAPÍTOL VII
ELS ÀRBITRES
ARTICLE 92 L‟ÀRBITRE
L‟àrbitre és l‟autoritat esportiva única i inapel·lable, des del punt de vista tècnic, per
dirigir els partits.
Les seves facultats comencen en el moment d‟entrar al recinte esportiu i no acaben
fins que l‟abandona, conservant-les, per tant, durant els descansos, interrupcions i
suspensions, encara que la pilota no sigui en joc, incloent el tercer temps.
Corresponen a l'àrbitre/a els següents deures i obligacions:

a) Disposar de llicència federativa d'àrbitre/a i acreditant-se com a tal sempre que
li sigui requerit.
b) Com a únic/a jutge/ssa de les incidències que esdevinguin en el recinte de joc,
haurà de procurar que el seu desenvolupament es produeixi amb la major
normalitat possible, prenent les decisions que a tal fi cregui oportunes.
c) Presentar-se en el recinte de joc amb l'antelació d'una hora i acompanyat
del/de la delegat/da de camp verificar l'estat del camp, començant des d'aquest
moment i fins a la seva sortida del recinte la seva autoritat i representativitat.
d) Independentment de la responsabilitat contreta pel club titular, l‟àrbitre haurà de
comprovar l‟estat del terreny de joc, la marcació de les línies, i l‟existència de
les condicions segons l‟establert en el present Reglament, donant al delegat de
camp les instruccions precises perquè repari qualssevol deficiències que
observi.
e) Decretar la suspensió de l‟encontre, si considerés que les condicions del
terreny de joc no són les adients per a la celebració del partit, ja sigui en cas de
mal estat del terreny de joc o qualsevol altre supòsit que estableixi les
disposicions vigents.
f) Identificar adequadament les persones que prendran part en el partit, ja siguin
jugadors, entrenadors o delegats i fer complir el que estableix l‟article 66.1
d‟aquest Reglament.
g) Verificar la idoneïtat de l'equipament dels/de les jugadors/es, i el seu propi.
h) Fer als entrenadors, capitans i delegats d‟ambdós equips els advertiments
necessaris perquè es comportin durant el partit amb la correcció i esportivitat
degudes.
i) Comprovar que l‟acta es complimenta de la forma correcta en tots els apartats,
abans de l‟inici del partit.
j) Incloure a l‟acta dubtes relacionats sobre la validesa de la llicència d‟algun o
alguns dels jugadors, entrenadors o auxiliars, fent-hi constar en aquest cas els
noms dels afectats, amb llur signatura, que estamparan en la seva presència,
amb indicació i comprovació del D.N.I., procedint en idèntica forma si per oblit,
pèrdua o una altra causa de mena semblant, no es presentés alguna
d'aquestes llicències.

2.- En el transcurs del partit:

a) Aplicar les Regles de Joc, essent inapel·lables les decisions que adopti
durant l‟encontre.
b) Anotar les incidències de tota mena que es puguin produir. Haurà de fer
constar a l‟acta qualsevol incidència que s‟hagi produït abans, en el
decurs o després del partit, excepte qüestions tècniques del joc, en
especial la existència de qualsevol baralla, encara que no hagués pogut
apreciar tots els seus participants.
c) Aturar el joc quan s‟infringeixin les Regles, ordenar l‟execució dels
càstigs pertinents i suspendre‟l en els casos previstos, si bé com a
recurs últim i necessari.
d) Amonestar o expulsar, segons la importància de la falta, tot jugador que
observi conducta incorrecta o procedeixi de manera inconvenient, i així
mateix, entrenadors, delegats i altres persones afectades
reglamentàriament.
e) Prohibir que penetrin al terreny de joc, sense la seva autorització, altres
persones que no siguin els jugadors inscrits a l‟acta i els àrbitres
assistents.
3.- Després del partit:
Redactar de manera fidel, concisa, clara, objectiva i completa l‟acta de
l‟encontre, amb tots els incidents que hagin pogut ocórrer, incloent les
possibles lesions que s‟hagin produït, així com els informes ampliatoris que
consideri oportuns, remetent a la FCR, amb la màxima urgència i pel
procediment més ràpid, inclòs el correu electrònic o mitjà anàleg abans de les
24 hores de la finalització del partit.
DESIGNACIÓ D'ÀRBITRE/A

ARTICLE 93
a).- Els/les àrbitres, per a les competicions oficials organitzades per la FCR i partits
oficials organitzats pels clubs, seran designats/des pel Comitè d'Àrbitres de la pròpia
Federació, d'acord amb les normes fixades en el seu Reglament. Igualment seran
designats/des els/les àrbitres dels encontres internacionals o interclubs. Els/les
jutges/ses de toc podran ser designats/des per aquest Comitè si es considera oportú, o
a falta d'això hauran de ser designats/des un/a per cada equip contendent, sempre
que estiguin en possessió de llicència i com a preferència seran jugadors/res suplents i
en cap cas l‟entrenador/a de l'equip, i que siguin acceptats per l'àrbitre/a. Si no ni ha
ningú en condició de exercir aquesta funció, l'àrbitre/a podrà exigir al/a la capità/na que
designi com a jutge/a de toc a algun/a jugador/a del seu equip dels/de les que van a
participar a l'encontre.
b).- Si l'àrbitre/a designat per dirigir un encontre oficial no es trobés en el camp a
l'hora assenyalada per al seu començament, els/les delegats/des dels equips
contendents hauran de posar-se d'acord per a nomenar un/a àrbitre/a que es trobi
present en el camp.
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c).- Si aquest acord no es realitzés i hagués més d'un àrbitre/a en el camp, cada equip
en designarà un/a i en la seva presència, prèvia sorteig, serà designat/da qui dirigirà el
partit.
d).- En cas d'absència d'àrbitres, cada delegat/da proposarà una persona al seu judici
capacitada i, previ sorteig, serà designada i dirigirà la totalitat del partit.
e).- Cap equip pot negar-se a jugar un partit amb el pretext de l'absència de l'àrbitre/a
designat/da oficialment, sota pena de ser declarat vençut.
f).- Cap àrbitre/a present en un camp ha de negar-se a dirigir un encontre, excepte si
està lesionat/da, o bé si ha dirigit o va a dirigir un encontre immediatament.

ARTICLE 94
Si en el curs d'un partit l'àrbitre/a no pogués, per qualsevol causa, continuar dirigint el
partit, s'aplicarà el que està previst a l'article anterior.
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CAPÍTOL VIII
REDACCIÓ D'ACTES

ARTICLE 95
De tots els partits oficials que es celebrin, haurà d'estendre's la corresponent acta
escrita amb tota claredat i complimentada amb totes les seves dades de forma
analògica o digital segons les condicions de la competició.
Haurà d'anotar-se:
a) Classe de competició i/o partit amistós, categoria i nom dels clubs contendents.
b) Data, hora i lloc de la celebració del partit.
c) Nom, cognoms i número de la llicència dels/de les jugadors/es, entrenadors/es, i
delegats/des dels equips i número de dorsal dels/de les jugadors/es, fins a un màxim
de 23.
Marcar els jugadors que comencen el partit i els susceptibles de jugar a la primera
línia.
d) Nom, cognoms i número de la llicència de l'àrbitre/a i jutges/ses de toc quan siguin
designats per la Federació.
e) Nom, cognoms i número de la llicència del/de la delegat/da de camp.
Tot això haurà de ser complimentat al començament de l'encontre.
Al terme de l'encontre l'àrbitre/a anotarà:
f) El resultat en lletra i números, quantitat de marques, transformacions, cop de càstig i
drops anotats per cada club, identificant al jugador que va aconseguir-ho.
g) Substitucions de jugadors/es que s'hagin produït durant l'encontre i entrada de
jugadors/es que no haguessin format al començament de l'encontre, amb detall del
minut que es fa el canvi.
En full a part una vegada finalitzat l'encontre anotarà:
a) Faltes comeses sancionades en aquest Reglament, descomptes de temps,
pròrrogues, amonestacions, expulsions temporals o definitives i qualsevol
incidència produïda abans, durant i després l'encontre i baixes per lesions que
hagin requerit el trasllat al centre mèdic, expressat de forma molt breu.
b) Qualsevol incident esdevingut, abans, durant i després de l‟encontre, al terreny
de joc o a qualsevol altre indret del recinte esportiu o fora d‟aquest, on haguessin
intervingut directius, empleats, jugadors, entrenadors o auxiliars de qualsevol dels
equips, persones vinculades a l‟organització esportiva o als espectadors, sempre
que hagués presenciat els fets,
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c) Deficiències observades al terreny de joc i les seves instal·lacions, en relació amb
les condicions que un i altres hagin de reunir.

ARTICLE 96
Obligatòriament els jugadors participants al partit hauran de ser identificats davant de
l'àrbitre/a pel/per la delegat/da d'equip 30 minuts abans de començar l'encontre.
Si algun/a dels/de les jugadors/es que va a ser alineat/da no presentés la seva
llicència tenint-la concedida haurà de signar a l'acta en el lloc reservat per a la llista
dels/de les jugadors/es anotant el número del seu DNI o document oficial i exhibint-lo, i
des d‟aquest moment se‟n fa responsable el club de l'actuació del/de la jugador/a així
alineat/da i de les seves conseqüències en tots els ordres.
ARTICLE 97
En els partits federats l'acta s'estendrà en original i dues còpies. L'àrbitre/a n‟enviarà
original a la FCR i les altres copies n‟entregarà una a cadascun dels clubs
contendents.
Les còpies i els annexos, en el seu cas, destinats als clubs les entregarà l'àrbitre/a a
l'acabament de l'encontre, juntament amb les respectives llicències, excepte les
d'aquells/es jugadors/es, entrenadors/es o delegats/des que haguessin estat motiu
d'expulsió o observació a l'acta de l'encontre, devent enviar les restants còpies als
seus respectius destins dins de les 24 hores del primer dia hàbil a l'acabament de
l'encontre, junt amb les llicències retingudes, pel procediment més ràpid (e-mail, etc.)
Si l‟acta és fa digitalment la Federació enviarà copia als actors al finalitzar el partit i
publicarà a la seva web la mateixa.
ARTICLE 98
L‟àrbitre/a haurà d'enviar a la FCR dins del mateix termini qualsevol escrit d'ampliació
o informe que formuli separadament de l'acta. La Federació enviarà una còpia d'aquest
informe als clubs implicats en un termini no superior a 24 hores des de la seva
recepció.

ARTICLE 99
Les actes subscrites pels àrbitres constitueixen un mitjà documental necessari en el
conjunt de la prova de les infraccions de les regles i normes esportives. La mateixa
naturalesa tindran els annexos, informes i les ampliacions o aclariments de les
mateixes subscrits pels propis àrbitres, sia d‟ofici, sia per sol·licitud dels òrgans
disciplinaris.
Això no obstant, els fets rellevants per al procediment i la seva resolució podran
acreditar-se per qualsevol mitjà de prova, podent els interessats proposar-ne o aportar
directament tots els mitjans probatoris que tinguin interès per a la resolució correcta de
l‟expedient.
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En l‟apreciació de les faltes referents a la disciplina esportiva, les declaracions de
l‟àrbitre es presumeixen certes, llevat d‟error material manifest, que podrà acreditar-se
amb qualsevol mitjà admès en Dret.
Així mateix, els informes dels observadors federatius s‟incorporaran als procediments
jurisdiccionals perquè siguin valorats com un element probatori més, segons els
principis de la sana crítica, sense perjudici de l‟esmentat als apartats anteriors.
Sent l'acta de l'àrbitre/a i en el seu cas el seu informe, la base fonamental per a les
decisions que adopti el Comitè de Disciplina Esportiva, és indispensable el rigorós i
objectiu compliment de redactar les incidències hagudes a l'encontre.
L'omissió intencionada d'incidències o la inadequada redacció de l'acta donarà lloc a
les sancions establertes.

ARTICLE 100
En els partits federats en què participi qualsevol selecció catalana o club i que
l'àrbitre/a no complimenti una acta del partit conforme els articles anteriors, el/la
delegat/da federatiu/va o del club local, estarà obligat/da a complimentar un informe
substitutori de l'acta, i d'igual contingut, que es remetrà al Comitè de Disciplina
Esportiva competent i que servirà com a document substitutori de l'acta per a aplicació
d'aquest Reglament.
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CAPÍTOL IX
FALTES I SANCIONS
ARTICLE 101 INFRACCIONS A LES REGLES DEL JOC
S‟aplicarà la modalitat d‟exclusió que és senyalarà amb targeta groga per algunes
faltes que el reglament de joc contempla com expulsió, i sempre a criteri de l‟àrbitre. El
temps de duració de la exclusió és de 10 minuts o del temps corresponent a la
categoria i/o modalitat de joc, durant aquest temps el jugador sancionat ha de restar a
la zona habilitada per tal efecte o si no n‟hi ha, a la banqueta del seu equip.
Cada cicle de 3 exclusions comportarà un partit oficial de suspensió.
En aquelles faltes que suposin una acció realment greu per la seguretat dels jugadors
o per la conducció i ordre del joc, la expulsió del partit serà sempre definitiva. En
aquest cas no s‟aplicarà mai l‟exclusió.
La segona exclusió del mateix jugador durant un partit es considerarà com a definitiva.
No poden el jugador expulsat tornar al joc, tenint d‟abandonar el recinte de joc i dirigirse als vestidors o a les grades. En aquest cas només és comptabilitzarà una targeta
groga en el registre particular del jugador.
La diferenciació simbòlica sobre la decisió d‟exclusió o expulsió la podrà fer l‟àrbitre
mitjançant targes de diferents colors: groc i roig, respectivament.
Qualsevol acció definida com a joc brut/il·legal o inconducta per la normativa IRB es
susceptible d‟esser sancionada disciplinàriament per part del Comitè de Competició.
A efectes de sancionar les infraccions per joc brut brut/il·legal o inconducta, el Comitè
de Competició tindrà en compte el tipus d‟infracció i, en aplicació dels criteris que es
desenvoluparan a continuació, es classificarà com a lleu, greu o molt greu.
Aquesta classificació equivaldrà al punt d‟entrada establert a la normativa IRB i
s‟utilitzarà per adequar la sanció a la gravetat de la infracció produïda tenint en compte
les següents consideracions:
1. La infracció va ser intencionada, es a dir, comesa deliberadament
2. La infracció va ser comesa per imprudència, es a dir, el Jugador sabia (o hauria
d‟haver sabut) que havia un risc de cometre un acte de Joc Brut i/o Il·legal.
3. La gravetat de la acció del Jugador en relació amb la infracció, en especial:
i.
La naturalesa de la acció en ella mateixa.
ii.
La manera com es comet la acció incloent la part del cos utilitzada
(puny, colze, genoll, peu).
iii.
Si es una acció de joc o bé si el joc estava aturat, així com el temps
transcorregut entre que l‟àrbitre atura el joc i es produeix la infracció.
4. La existència de provocació prèvia
5. Si l‟infractor va actuar en represàlia i el moment en que aquesta es produeix
6. Si l‟infractor va actuar en defensa pròpia (si va utilitzar un grau de força
raonable per defensar-se)
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7. L‟efecte de la acció sobre la víctima (tipus i gravetat de la lesió, seqüeles
posteriors)
8. Efecte de la acció en el partit (conseqüències posteriors)
9. Vulnerabilitat de la víctima de la acció, incloent part del cos que rep la acció,
posició de la víctima, capacitat de defensa.
10. Nivell de participació en la infracció i el nivell de premeditació
11. Si la acció va ser completada o va ser un intent.
12. Qualsevol altre característica de la acció del infractor relacionada o connectada
amb la infracció.
Infraccions de jugadors contra altres jugadors durant la disputa del partit
1) Llei nº 10.4 (e).
Placatges perillosos o percussions indegudes perilloses
a un oponent incloent placatge anticipat o retardat i incloent la acció coneguda
coma “braç rígid”:
i.
Lleu: de 7 a 42 dies de suspensió o de 1 a 6 partits
ii.
Greu: de 43 a 70 dies de suspensió o de 7 a 10 partits
iii.
Molt Greu: de 71 a 364 dies de suspensió o de 11 a 52 partits
2) Llei nº 10.4 (e).
Placatges perillosos a un oponent incloent el placatge o
intent de placatge per sobre de la línia de les espatlles encara que aquest hagi
començat per sota de la línia de les espatlles:
i.
Lleu: de 7 a 42 dies de suspensió o de 2 a 6 partits
ii.
Greu: de 43 a 70 dies de suspensió o de 7 a 10 partits
iii.
Molt Greu: de 71 a 364 dies de suspensió o de 11 a 52 partits
3) Llei nº 10.4 (f).
Tibar, espitjar o obstruir a un jugador que no porta la
pilota, per part d‟un jugador que no esta en possessió de la pilota, excepte en
melé, ruck o maul
i.
Lleu: de 14 a 30 dies de suspensió o de 2 a 4 partits
ii.
Greu: de 31 a 42 dies de suspensió o de 5 a 6 partits
iii.
Molt Greu: de 43 a 364 dies de suspensió o de 7 a 52 partits
4) Llei nº 10.4 (f) (k). Percutir, obstruir o tibar perillosament a un oponent que
porta la pilota, incloent carrega amb l‟espatlla (Shouldering).
i.
Lleu: de 14 a 30 dies de suspensió o de 2 a 4 partits
ii.
Greu: de 31 a 42 dies de suspensió o de 5 a 6 partits
iii.
Molt Greu: de 43 a 364 dies de suspensió o de 7 a 52 partits
5) Llei nº 10.4 (g). Percutir perillosament o derrivar (knocking down) colpejant a un
oponent que porta la pilota, incloent carrega amb l‟espatlla (Shouldering).
i.
Lleu: de 14 a 30 dies de suspensió o de 2 a 4 partits
ii.
Greu: de 31 a 42 dies de suspensió o de 5 a 6 partits
iii.
Molt Greu: de 43 a 364 dies de suspensió o de 7 a 52 partits
6) Llei nº10.4 (h). Envestir un ruck o maul (qualsevol contacte realitzat sense
utilitzar els braços, o sense agafar a un jugador)
i.
Lleu: de 14 a 30 dies de suspensió o de 2 a 4 partits
ii.
Greu: de 31 a 42 dies de suspensió o de 5 a 6 partits
iii.
Molt Greu: de 43 a 364 dies de suspensió o de 7 a 52 partits
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7) Llei nº10.4 (i). Placar, llençar, espitjar a un oponent que salta a l‟aire a per la
pilota en una sacada de touche o en el joc en general.
i.
Lleu: de 21 a 42 dies de suspensió o de 3 a 6 partits
ii.
Greu: de 43 a 84 dies de suspensió o de 7 a 12 partits
iii.
Molt Greu: de 85 a 364 dies de suspensió o de 13 a 52 partits
8) Llei nº10.4 (j). Aixecar intencionadament un jugador del terra i deixar-lo caure o
impulsar aquest jugador de cap i/o amb la part superior del cos al terra mentre
els peus del jugador estan a l‟aire.
i.
Lleu: de 30 a 56 dies de suspensió o de 6 a 8 partits
ii.
Greu: de 57 a 85 dies de suspensió o de 9 a 12 partits
iii.
Molt Greu: de 86 a 364 dies de suspensió o de 13 a 52 partits
9) Llei nº 10.4 (k).Provocar la caiguda de una melé, ruck o maul.
i.
Lleu: de 14 a 42 dies de suspensió o de 2 a 6 partits
ii.
Greu: de 43 a 70 dies de suspensió o de 7 a 10 partits
iii.
Molt Greu: de 71 a 364 dies de suspensió o de 11 a 52 partits
Agressions:
10) Llei nº 10.4 (m).Escopir a un jugador rival:
i.
Lleu: de 30 a 42 dies de suspensió o de 4 a 6 partits
ii.
Greu: de 43 a 70 dies de suspensió o de 7 a 10 partits
iii.
Molt Greu: de 71 a 364 dies de suspensió o de 11 a 52 partits.
11) Llei nº 10.4 (m). Agafar, retorçar o prémer els testicles.
i.
Lleu: de 84 a 126 dies de suspensió o de 12 a 18 partits
ii.
Greu: de 127 a 168 dies de suspensió o de 19 a 24 partits
iii.
Molt Greu: de 169 a 1.456 dies de suspensió o de 25 a 208 partits.
12) Llei nº 10.4 (m). Mossegar
i.
Lleu: de 84 a 126 dies de suspensió o de 12 a 18 partits
ii.
Greu: de 127 a 168 dies de suspensió o de 19 a 24 partits
iii.
Molt Greu: de 169 a 1.456 dies de suspensió o de 25 a 208 partits.
13) Llei nº 10.4 (m). Ficar els dits als ulls o a la zona dels ulls
i.
Lleu: de 84 a 126 dies de suspensió o de 12 a 18 partits
ii.
Greu: de 127 a 168 dies de suspensió o de 19 a 24 partits
iii.
Molt Greu: de 169 a 1.456 dies de suspensió o de 25 a 208 partits.
14) Llei nº 10.4 (m). Agafar o estirar el cabell.
i.
Lleu: de 14 a 28 dies de suspensió o de 2 a 4 partits
ii.
Greu: de 29 a 42 dies de suspensió o de 5 a 6 partits
iii.
Molt Greu: de 43 a 364 dies de suspensió o de 7 a 52 partits
15) Llei nº 10.4 (m). Amenaces i insults a jugadors rivals incloent insults basats en
religió, raça, color de pell o origen nacional, ètnic o altre
i.
Lleu: de 7 a 28 dies de suspensió o de 1 a 4 partits
ii.
Greu: de 29 a 49 dies de suspensió o de 5 a 7 partits
iii.
Molt Greu: de 50 a 364 dies de suspensió o de 8 a 52 partits
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16) Qualsevol altre acte (no mencionat prèviament) contrari al bon comportament
esportiu.
i.
Lleu: de 7 a 28 dies de suspensió o de 1 a 4 partits
ii.
Greu: de 29 a 49 dies de suspensió o de 5 a 7 partits
iii.
Molt Greu: de 50 a 364 dies de suspensió o de 8 a 52 partits
17) Llei nº 10.4 (a) Empentes, colpejar a un altre jugador amb la mà, braç o puny o
qualsevol altre forma no mencionada expressament en aquest reglament.
i.
Lleu: de 14 a 35 dies de suspensió o de 2 a 5 partits
ii.
Greu: de 36 a 56 dies de suspensió o de 6 a 8 partits
iii.
Molt Greu: de 57 a 364 dies de suspensió o de 9 a 52 partits
18) Llei nº 10.4 (a)Colpejar a un altre jugador amb el colze:
i.
Lleu: de 14 a 35 dies de suspensió o de 2 a 5 partits
ii.
Greu: de 36 a 63 dies de suspensió o de 6 a 9 partits
iii.
Molt Greu: de 64 a 364 dies de suspensió o de 10 a 52 partits
19) Llei nº 10.4 (a)Colpejar a un altre jugador amb el genoll:
i.
Lleu: de 21 a 56 dies de suspensió o de 3 a 8 partits
ii.
Greu: de 57 a 84 dies de suspensió o de 9 a 12 partits
iii.
Molt Greu: de 85 a 364 dies de suspensió o de 13 a 52 partits
20) Llei nº 10.4 (a) Colpejar a un altre jugador amb el cap:
i.
Lleu: de 30 a 70 dies de suspensió o de 4 a 10 partits
ii.
Greu: de 71 a 112 dies de suspensió o de 11 a 16 partits
iii.
Molt Greu: de 113 a 728 dies de suspensió o de 17 a 104 partits
21) Llei nº 10.4 (b) Trepitjar a un oponent.
i.
Lleu: de 14 a 28 dies de suspensió o de 2 a 4 partits
ii.
Greu: de 29 a 63 dies de suspensió o de 5 a 9 partits
iii.
Molt Greu: de 64 a 364 dies de suspensió o de 10 a 52 partits
22) Llei nº 10.4 (c) Donar un cop de peu a un oponent
i.
Lleu: de 30 a 56 dies de suspensió o de 4 a 8 partits
ii.
Greu: de 57 a 84 dies de suspensió o de 9 a 12 partits
iii.
Molt Greu: de 85 a 364 dies de suspensió o de 13 a 52 partits
23) Llei nº 10.4 (d) Fer la traveta a un oponent amb el peu/cama
i.
Lleu: de 14 a 28 dies de suspensió o de 2 a 4 partits
ii.
Greu: de 29 a 56 dies de suspensió o de 5 a 8 partits
iii.
Molt Greu: de 57 a 364 dies de suspensió o de 9 a 52 partits
24) Llei nº10.4(s) (m) Desconsideracions a l‟àrbitre o qualsevol autoritat esportiva,
així com a entrenadors, delegats, directius i qualsevol membre del club rival, o
al públic assistent.
i.
Lleu: de 7 a 28 dies de suspensió o de 1 a 4 partits
ii.
Greu: de 29 a 49 dies de suspensió o de 5 a 7 partits
iii.
Molt Greu: de 50 a 364 dies de suspensió o de 8 a 52 partits
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25) Llei nº10.4(s) (m) Greuge verbal, insults a l‟àrbitre o qualsevol autoritat
esportiva així com a entrenadors, delegats, directius i qualsevol membre del
club rival, o al públic assistent..
i.
Lleu: de 42 a 84 dies de suspensió o de 6 a 12 partits
ii.
Greu: de 85 a 126 dies de suspensió o de 13 a 18 partits
iii.
Molt Greu: de 127 a 364 dies de suspensió o de 19 a 52 partits
26) Llei nº10.4(s) (m) Accions o paraules amenaçadores a l‟àrbitre del partit o
qualsevol autoritat esportiva així com a entrenadors, delegats, directius i
qualsevol membre del club rival, o al públic assistent.
i.
Lleu: de 84 a 168 dies de suspensió o de 12 a 24 partits
ii.
Greu: de 169 a 336 dies de suspensió o de 25 a 48 partits
iii.
Molt Greu: de 337 dies a 1.820 dies de sanció o de 49 a 260 partits
27) Llei nº10.4(s) (m) Agressió a l‟àrbitre del partit o qualsevol autoritat esportiva
així com a entrenadors, delegats, directius i qualsevol membre del club rival, o
al públic assistent.
i.
Lleu: de 168 a 336 dies de suspensió o de 24 a 48 partits
ii.
Greu: de 337 a 672 dies de suspensió o de 49 a 96 partits
iii.
Molt Greu: de 673 dies de suspensió a perpetuïtat o de 97 partits a
perpetuïtat

ARTICLE 102
El jugador que incorri en alguna falta durant el descans, abans del partit o al finalitzarlo abans d‟entrar al vestuari serà castigat amb les sancions previstes per faltes
comeses al camp; sempre que l‟acció impliqui expulsió, l‟àrbitre prohibirà la seva
alineació d‟immediat, podent ser substituït, solament si l‟acció es produeix abans de
començar el partit.

ARTICLE 103
Les faltes comeses per arbitres o jutges de toc es graduaran de la següent forma:
a) Falta Infracció lleu 1
Retard o incompliment del enviament d‟actes. No complir l ‘establert a
l’apartat g) de l’article 92d’aquest Reglament.
El consentiment d'actituds antiesportives dels participants en un partit i dels
altres components de l'equip, sense sancionar-les de la manera deguda.
Sanció: Amonestació o de 1 a 2 partits de sanció o 10 a 20 dies de suspensió.
b) Falta lleu 2
-Desconsideracions, males maneres, insults lleus cap a qualsevol persona que
participi directa o indirectament en un partit, cap al públic o cap a qualsevol
persona que pertany a algun òrgan federatiu.
-El comportament incorrecte o la manca d'esportivitat davant el públic o els
participants.
-L'incompliment dels acords, ordres i instruccions dictades pels òrgans
federatius competents, quan es produeixin per negligència o descuit.
Sanció: de 2 a 4 partits o de 20 a 40 dies de suspensió.
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c) Falta greu 1
-Omissió o incorrecció de les dades sobre incidències esdevingudes que
deurien figurar en l‟acta del partit.
-No complir o fer complir les obligacions que s‟estableixen en el reglament de
joc o les normes de les competicions.
-Insults, gestos insolents o provocadors cap a jugadors, entrenadors o directius,
públic, arbitres o jutges de toc,
-La suspensió d'un partit sense concórrer una causa legítima que justifiqui
aquella mesura.
-La negativa a dirigir un partit o bé adduir causes falses per tal d'evitar una
designació.
-L'agressió no consumada envers un jugador, entrenador, delegat, àrbitre,
espectador, dirigent federatiu o directiu de club.
-Amenaçar, empentar, coaccionar o realitzar qualsevol acte vexatori un
jugador, entrenador, delegat, àrbitre, espectador, dirigent federatiu o directiu de
club
-El trencament de la sanció per una infracció lleu.
Sanció: de 4 a 6 partits o de 40 a 60 dies de suspensió.
d) Falta greu 2
No comparèixer per arbitrar, sense motius justificats, estan designat.
-L'incompliment dels acords, ordres i instruccions adoptades pels òrgans
competents federatius.
-Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra
la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació, incloses
les fetes a través d'un mitjà de comunicació social
-Causar intencionadament algun tipus de dany o desperfecte a les
instal·lacions esportives d'un club o als béns de qualsevol persona, quan la
quantia de la seva reparació ultrapassi els 300 Euros.
-Els actes notoris i públics que atemptin contra la concòrdia de l'organització
federativa o contra el decòrum o la dignitat esportiva.
Sanció: de 6 a 10 partits o de 60 a 140 dies de suspensió.
e) Falta greu 3
- Agressió a jugadors, públic, entrenadors, directius i jutges de toc (o àrbitres)
malgrat que no causin cap detriment de la integritat corporal o la salut física de
l'agredit;.
- No inclusió a l‟acta del partit de la existència d‟una baralla i els seus
participants que impliqui a més de dos jugadors.
Sanció: de 18 a 37 partits o de 180 a 365 dies de suspensió o inhabilitació.
f)

Falta molt greu 1
-Falsejament voluntari del contingut de l‟acta de manera que les seves
anotacions no es corresponguin amb els fets ocorreguts a terreny de joc.;
-la no presentació d‟informes sobre incidències dels partits, quan fos requerit
per ell de l‟òrgan competent.
-La parcialitat a favor d'algun dels equips contendents.
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-La intervenció en fets dirigits a l'obtenció d'un resultat predeterminat en un
partit.
-Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o
indirectament, indueixi, fomenti o inciti a la violència.
Sanció: de 38 a 150 partits o de 1 a 5 anys de suspensió o inhabilitació.
g) Falta molt greu 2
Admetre la promesa de recompensa, o acceptar-la, per alterar el resultat d‟un
partit.
L'agressió consumada, amb motiu de la celebració d'un partit, a qualsevol altre
membre de l'equip arbitral, jugador, entrenador, delegat o espectador quan
causi lesions que representin un detriment de la integritat corporal o salut física
de l'agredit.
Sanció: de 150 a 1000 partits o de 2 anys de suspensió o inhabilitació a
perpetuïtat.
Qualsevol sanció establerta en aquest article comportarà la pèrdua dels corresponents
drets per l‟arbitratge.
ARTICLE 105 FALTES COMESES PER ENTRENADORS, DELEGATS I DIRECTIUS
Aquestes infraccions seran aplicables també als jugadors, a excepció d‟aquelles faltes
que puguin ser considerades com a infracció a les normes del joc, establertes a
l‟article 101.

Les faltes comeses per entrenadors, delegats o directius es graduaran de la següent
manera.
a) Falta Lleu 1
-Provocar o bé incitar el públic o al propi equip contra la correcta marxa d'un
partit.
-Protestar de manera incorrecta o reiterada una decisió arbitral.
-Cometre un acte de desconsideració o comportar-se de manera incorrecta o
antiesportiva, amb expressions o gestos, envers un altre jugador, entrenador o
delegat i sempre que això no constitueixi una falta més greu.
-Formular observacions a l‟àrbitre, que signifiquin una lleugera incorrecció.
- Qualsevol incompliment de les obligacions establertes en aquest Reglament.
Sanció: Amonestació o de 1 a 3 partits o de 10 a 30 dies de suspensió i una
multa al club de 50 a 600€
b) Falta Lleu 2
 Faltar al respecte o bé cometre, amb expressions o gestos, una lleugera
incorrecció cap a algun espectador, membre del equip rival o qualsevol
altre persona relacionada amb aquesta federació sempre que això no
constitueixi una falta més greu.
 Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les ordres
o instruccions arbitrals
 Cometre un acte de desconsideració o menysprear de qualsevol
manera l'autoritat d'un membre de l'equip arbitral, o bé dirigir-s'hi amb
expressions o gestos incorrectes o despectius.
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Qualsevol conducta incorrecta o antiesportiva que alteri el bon ordre
esportiu o el normal desenvolupament del joc, sempre que això no
constitueixi una infracció més greu.
Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o
contra la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la
Federació, incloses les fetes a través d'un mitjà de comunicació social

Sanció: de 2 a 4 partits o de 20 a 40 dies de suspensió i una multa al club de
50 a 600€

c) Falta Greu 1
 Ofendre verbalment un jugador, entrenador, delegat, col·laborador o
espectador.
 Amenaçar, coaccionar o realitzar qualsevol tipus d'acte vexatori envers
un jugador, entrenador, delegat, col·laborador o espectador.
 L'agressió no consumada a un jugador, entrenador, delegat,
col·laborador o espectador.
Sanció: de 3 a 6 partits o de 30 a 60 dies de suspensió o inhabilitació i una
multa al club de 600,01 a 1200€
d) Falta Greu 2
 Arremetre de manera violenta, empentar o colpejar un jugador, entrenador,
delegat o espectador, sempre que l'acció comesa no constitueixi una
infracció més greu.
 Insultar, empentar o ofendre un membre de l'equip arbitral.
 Amenaçar, coaccionar o realitzar qualsevol acte vexatori envers un membre
de l'equip arbitral.
 L'agressió no consumada a qualsevol membre de l'equip arbitral.
 L'entrenador o delegat que incites els jugadors del seu equip a adoptar
actituds violentes o antiesportives, contràries a la bona marxa del partit.
 L‟actitud passiva en el compliment de les obligacions de prevenir la
violència en els espectacles públics, i de lluitar-hi en contra, i també en la
investigació i el descobriment de la identitat dels responsables d‟actes
violents.
Sanció: de 6 a 10 partits o de 60 a 100 dies de suspensió o inhabilitació i una
multa al club de 600,01 a 1200€
e) Falta Greu 3
 Les agressions a qualsevol jugador, entrenador, àrbitre, delegat o
espectado, malgrat no causin un detriment de la integritat corporal o la
salut física de l'agredit.
 Arremetre de manera violenta o colpejar un membre de l'equip arbitral,
sempre que l'acció comesa, ni per la seva gravetat ni per les seves
conseqüències lesives, no constitueixi una infracció més greu.
 L'entrenador o el delegat que ordenés als jugadors del seu equip retirarse del camp de joc abans de la finalització del temps reglamentari d'un
partit.
 El trencament de la sanció imposada per una falta lleu.
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Sanció: de 8 a 16 partits o de 80 a 160 dies de suspensió o inhabilitació i una
multa al club de 600,01 a 1200€

f)

Falta Greu 4
 Les agressions que, malgrat que no causin un detriment de la integritat
corporal o salut física, l'acció en si mateixa fos especialment greu o
reiterativa en el mateix acte.
 Els actes i les manifestacions de qualsevol tipus que, directament o
indirecta, indueixin o incitin a la violència.
Sanció: de 16 a 26 partits o de 160 a 260 dies de suspensió o inhabilitació i una
multa al club de 600,01 a 1200€

g) Falta Molt Greu









L'agressió consumada a qualsevol àrbitre, jugador, entrenador, delegat
o espectador quan causi lesions que representin un detriment de la
integritat corporal o la salut física de l'agredit.
Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades envers un
membre de l'equip arbitral que, per la seva gravetat, impedeixin la
celebració d'un partit o que obliguin a suspendre'l definitivament.
La desobediència manifesta a les ordres arbitrals que, malgrat ser
requerit per l'àrbitre a complimentar adequadament les seves
instruccions, impedeixi la celebració d'un partit o motivi la seva
suspensió.
El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu.
La utilització incorrecta dels fons privats de les associacions i els clubs
esportius i de la Federació, 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
Qualsevol comportament personal antiesportiu que, per la seva
gravetat, impedeixi la celebració d'un partit o en motivi la suspensió.

Sanció: Suspensió o o inhabilitació de 27 partits a 1000 partits o de 1 d‟un any
a perpetuïtat i una multa de 1200,01 a 6000€

ARTICLE 106
ARTICLE 107
Els delegats de club i de camp estaran subjectes a les mateixes infraccions i sancions
assenyalades per els àrbitres. Amb relació a les seves funcions especifiques,
correspondran les sancions següents:
Per delegats de camp:
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a) Per no disposar de llicència federativa corresponent s‟imposarà una multa al
club de 100€.
b) Per l‟incompliment de les obligacions previstes en el article 87 de 15 dies a 90
dies d‟inhabilitació i una multa al club de 100 a € 300.
Per delegats d‟equip
c) Per no disposar de llicència federativa s‟imposarà una multa al club de 100€.
d) Per l‟incompliment de les obligacions previstes en el article 88 de 15 dies a 90
dies d‟inhabilitació i una multa al club de 100 a 300€.

ARTICLE 108 FALTES COMESES PER DELEGATS FEDERATIUS
Els delegats federatius que incompleixin les funcions que li han sigut encomanades, o
no les exercissin amb independència, objectivitat i diligència, seran sancionades com a
falta greu amb inhabilitació per temps entre 1 mes i 1 any.

ARTICLE 109 FALTES COMENESES PER DIRECTIUS
Quan una persona subjecta a la competència disciplinari de la FCR, sigui per la
possessió d‟una o varis llicències o per el seu càrrec federatiu, cometi algun fet actuant
com a espectador que sigui considerat com a infracció del reglament, serà sancionat
d‟acord amb el previs per dita infracció. En cas de que, degut a la possessió de varies
llicències o càrrecs federatius, es preveu para la infracció diferents sancions s‟aplicarà
la més greu prevista.

ARTICLE 110
Els jugadors o jutges auxiliars a quins els espectadors hagin ofès de paraula o obra ho
posaran en coneixement del àrbitre, qui, amb tal cas, i igualment en el cas d‟haver
sigut el mateix ofès, donarà conta al delegat de camp, que adoptarà les mesures
oportunes.

ARTICLE 111 FALTES COMESES PER CLUBS
Quan durant un partit s‟alteri l‟ordre, es menoscabi o posi en perill la integritat física
dels àrbitres, esportistes, tècnics o persones en general, es causin danys materials o
lesions, es produeixi invasió de l‟espai de joc o interrupció indeguda de l‟encontre o
competició, s‟exhibeixin símbols o es profereixin càntics o insults violents, racistes,
xenòfobs o intolerants, o es perturbi notòriament el normal desenvolupament de la
partida o la competició, incurrirà en responsabilitat el club organitzador de la
competició, llevat que acrediti el compliment diligent de les seves obligacions i
l‟adopció de les mesures de prevenció exigides per la legislació esportiva per evitar
aquests fets o mitigar la seva gravetat
2.- L‟organitzador de l‟encontre serà també responsable quan aquests fets es
produeixin com a conseqüència d‟un mal funcionament dels serveis de seguretat per
causes imputables al mateix.
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3.- Per a determinar la gravetat dels fets, es tindran en compte les circumstàncies
concurrents, tals com la producció -o no- de lesions, l‟apreciació de risc notori d‟haverse pogut originar, llevat si per evitar-ho hagués mediat diligència de l‟organitzador; la
influència dels incidents en el normal desenvolupament de la competició; l‟existència o
absència d‟antecedents; el major o menor número de persones que ha intervingut als
incidents i en general totes les que l‟òrgan competent racionalment ponderi, qualificantse, a més, de manera específica, com a factors determinants de la gravetat, l‟actitud
passiva o negligent del club organitzador o la seva falta d‟efectivitat per a identificar i
posar a disposició de l‟autoritat competent als protagonistes dels incidents i, en suma,
el grau de compliment de les obligacions legals i reglamentàries que incombeixen a
l‟organitzador en matèria de prevenció de la violència en les instalacions esportives.
Tractant-se de supòsits on resulti agredit algun dels àrbitres, precisant assistència
mèdica, l‟ofès haurà de remetre el corresponent part facultatitu.
Els clubs son subsidiàriament responsables en l‟aspecte econòmic del pagament
d‟indemnitzacions, danys i perjudicis, despeses i sancions d‟ordre econòmic, de les
que resultin responsables un o més dels seus jugadors, empleats, seguidors, directius
o afiliats, o el propi Club, per decisió de la federació, comitè de competició o
organismes competents, a conseqüència d‟actuacions antireglamentàries, ofenses o
danys a persones o coses realitzades en competició, o per incompliment de qualsevol
compromís contret per el Club amb Organisme federatiu o amb un altre Club.
Les faltes comeses per clubs es graduaran de la següent manera:
111.1 Falta Lleu 1
a) No designar delegat de camp i/o de Club o designar-lo sense tenir la
corresponent llicència federativa; o la seva absència durant el partit.
b) El club que incompleixi el que estableixen les disposicions federatives, relatives
a les condicions del terreny de joc i a la necessitat de disposar dels oportuns
elements tècnics.
c) No portar l'equip visitant el corresponent recanvi de samarretes quan això no
motivi la suspensió del partit
d) Endarreriment no justificat del començament del partit.
e) La no adopció per part del club local de totes les mesures necessàries per tal
d'evitar alteracions de l'ordre, abans, durant i després d'un partit, i en especial
no haver demanat l'assistència de la força pública, quan no comporti
conseqüències més greus.
f) El llançament d'algun objecte al camp sense atemptar contra la integritat física
de ningú; l'entrada d'algun seguidor al camp de joc, tot pertorbant el normal
desenvolupament del joc; o qualsevol altre incident protagonitzat pels
seguidors d'un equip, que no tinguin el caràcter de greus o molt greus.
g) L'incompliment dels acords i ordres dictades pel òrgans jurisdiccionals
federatius, quan es produeixin per negligència o descuit.
h) No comunicar, de conformitat amb l‟article 50, la data, hora i lloc de la disputa
d‟un partit.
i) La infracció del article 91 (zona perimetral, àrea tècnica) que prohibeix l‟accés i
la presencia en el terreny de joc de persones diferents a les autoritzades, no
disposar de servei mèdic o de assistència en les condicions exigides per la
normativa .
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j)

Els incidents protagonitzats de manera col•lectiva i tumultuària pels jugadors,
entrenadors, delegats, directius, col·laboradors i/o seguidors d'un club, abans,
durant o després d'un partit, de caràcter lleu.

Sanció: Amonestació o Multa de 50 a 600 euros
111.2 Falta Greu 1
a) Incompareixences, alineacions indegudes
b) El trencament de la sanció imposada per una falta lleu.
c) Els incidents protagonitzats de manera col•lectiva, abans, durant o després
d'un partit, pels seguidors d'un club, durant els quals es produeixin actes de
coacció o violència, però sense arribar a lesionar o fer mal a ningú.
d) Qualsevol acte de violència protagonitzat per qualsevol jugador, entrenador,
directiu, col·laborador o seguidor d'un club malgrat que no causin un detriment
de la integritat corporal o la salut física de l'agredit.
e) Els incidents protagonitzats de manera col•lectiva i tumultuària pels jugadors,
entrenadors, delegats, directius, col·laboradors i/o seguidors d'un club, abans,
durant o després d'un partit, en què es produeixin actes de violència malgrat
que no causin un detriment de la integritat corporal o la salut física dels agredits
f) L'entrada de manera col•lectiva dins el camp de col·laboradors i/o seguidors
d'un club, tot pertorbant el normal desenvolupament del joc. El llançament
d'objectes al camp que pertorbi el normal desenvolupament del joc o atempti
contra la integritat física dels àrbitres o dels components dels equips.
g) Impedir l'assistència dels seus jugadors i entrenadors a les diferents seleccions
catalanes o a les activitats federatives de perfeccionament tècnic.
h) Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades per escrit envers
un dirigent federatiu, directiu de club o qualsevol autoritat esportiva en l'exercici
de les seves funcions.
i) Les manifestacions públiques en què s'atempti contra l'ètica esportiva o contra
la concòrdia entre els clubs o les persones vinculades a la Federació, incloses
les fetes a través d'un mitjà de comunicació social
j) Constituirà una falta greu el fet que, després d‟haver estat requerit formalment,
un club no hagués pagat qualsevol deute econòmic que tingués vençut amb la
Federació.
k) La retirada dels jugadors d'un equip abans de la finalització del temps
reglamentari de joc.
l) L‟actuació durant el joc o la simple inscripció a l‟acta oficial d‟un partit d‟un
jugador sense haver-li estat prèviament lliurada la llicència federativa que
empari, segons el que estableix l‟article 88.c, aquella inscripció o actuació.

Sanció: Multa de 601 a 1200 euros
111.3 Molt Greu 1
a) Qualsevol acte de violència protagonitzat per algun jugador, entrenador,
directiu, col·laborador o seguidor d'un club quan causi lesions que representin
un detriment de la integritat corporal o la salut física de l'agredit
b) La negativa dels components d'un equip d'iniciar la celebració d'un partit o de
continuar-lo, malgrat el requeriment formal de l'àrbitre per fer-ho.
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c) L'actitud antiesportiva dels components d'un equip que, malgrat haver estat
advertits per l'àrbitre, persisteixin en la seva conducta i motivin la suspensió del
partit.
d) El comportament greument perillós dels components d'un equip envers la
integritat física dels àrbitres o dels components de l'equip contrari que motivi la
suspensió del partit.
e) Impedir el club local l'accés al recinte esportiu dels components de l'equip
visitant o dels àrbitres que han de dirigir el partit, la qual cosa motivi la seva
suspensió.
f) Els actes de rebel•lia contra els acords adoptats pels òrgans de govern de la
Federació.
g) Els clubs que ofereixin o lliurin a qualsevol component de l'equip arbitral
obsequis o presents amb una finalitat clara o encoberta d'aconseguir un
arbitratge parcial i un resultat favorable
h) Els clubs que, per acord comú, fessin que un partit es resolgués per un resultat
irregular, produït per l'anòmala actuació dels equips contendents o la d'algun
dels seus jugadors.
i) Els incidents protagonitzats de manera col•lectiva i tumultuària pels jugadors,
entrenadors, delegats, directius, col·laboradors i/o seguidors d'un club, abans,
durant o després d'un partit, en què es produeixin actes de violència, com a
conseqüència dels quals es causin lesions a alguna persona, i que representin
un detriment de la seva integritat corporal o de la seva salut física.
Sanció: Multa de 1201 a 6000 euros

Igualment es castigaran conforme el disposat a aquest article, les faltes definides per
el mateix, que es cometin per part de membres de Federacions o delegats que
exerceixin funcions d‟autoritat esportiva.
Si alguna de dites faltes fos comesa per elements del club visitant, és castigarà a
aquest a una multa igual a la que correspon aplicar per la mateix al visitat.
La reiteració i reincidència de les faltes definides en aquest article quan s‟hagin comes
en partits de competició oficial, és castigaran amb doble multa, poden arribar, a més a
més, si es produïssin en qualsevol de les tres primeres, a la suspensió del camp , que
en la a) serà per un o dos partits, en la b) per un a tres i en la c) per tres a sis.
Per cada vegada que un jugador, entrenador o directiu de un club cometi una en les
infraccions previstes en l‟article 101 i següents, és sancionarà al seu club amb una
amonestació, que serà doble per faltes qualificades com a molt greus.
Els capitans que no compleixin les obligacions que implica l‟article 90 podran ser
sancionats amb una amonestació o suspensió del seu càrrec, amb independència de
les sancions que pogueren correspondre per faltes comeses com a jugadors.
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CAPITOL X.
ELS PROCEDIMENTS JURISDICCIONALS
Subsecció primera: Disposicions generals
ARTICLE 113
—1 Per a imposar sancions per qualsevol tipus d‟infracció és preceptiva 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
corresponent 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 demostració de les al·legacions i que guardin
relació amb el que és objecte d‟enjudiciament.

ARTICLE 114
—1 Els procediments disciplinaris per a les infraccions de les regles del joc, la prova o
la competició, o de la conducta esportiva, susceptibles d‟ésser qualificades de
constitutives d‟una falta lleu o greu, quan 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 preclusius 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,
l‟acusació que s‟hi hagi formulat en contra, i també el dret a fer les al·legacions que
estimi pertinents, a recusar els 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 115
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.
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ARTICLE 116
El procediment d‟urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la part
interessada 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 hàbil següent al
dia en què hagi tingut lloc el partit, la prova o la competició.

ARTICLE 116 bis DELS INFORMES DELS CLUBS
Els clubs podran formular, per escrit, les observacions o reclamacions que considerin
oportunes, relatives a l‟encontre de què es tracti, acompanyant-hi en cada cas les
proves pertinents.
Així mateix, els clubs podran efectuar, per escrit, denúncies sobre suposades
alineacions indegudes, indicant clarament el nom del jugador o jugadors denunciats,
així com els motius.
Els informes i les denúncies als quals es refereix l‟apartat anterior es remetran
directament a la Federació Catalana de Rugby, havent d‟obrar en poder d‟aquesta el
segon dia hàbil següent al de la data de celebració del partit de què es tracti
Els clubs que no hagin intervingut en un encontre també podran elevar a la Federació
informes i denúncies t, en relació amb incidències ocorregudes en partits disputats per
d'altres, quan puguin acreditar un interès legítim en l‟assumpte, havent d‟obrar en
poder de l‟organisme destinatari dins el termini al qual es refereix l‟apartat anterior.
ARTICLE 117
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, sinó 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 118
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 119
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 120, o en el
termini de dos dies hàbils següents al dia en què hagi estat notificada la denúncia o
l‟annex o el document similar, al qual es refereixen els articles 122 i 123, 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.
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ARTICLE 120
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 al 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 121
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 fets imputats, 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 122
La resolució a què fa referència l‟article 113 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 123
Llevat dels casos tipificats per l‟article 119.1, per a enjudiciar les infraccions s‟ha de
procedir d‟acord amb el que s‟estableix en aquesta subsecció.

ARTICLE 124
El procediment per a enjudiciar les infraccions 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 les persones que les presentin, la relació
dels fets que puguin constituir infracció i la data de comissió i, sempre que sigui
possible, la identificació dels possibles responsables.

ARTICLE 125
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
circumstàncies que justifiquin l‟expedient, especialment pel que fa a determinar els fets
susceptibles de motivar la incoació de l‟expedient, a identificar la persona o les
persones que en puguin resultar responsables i a les altres circumstàncies.
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ARTICLE 126
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 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.

ARTICLE 127
No es pot interposar recurs contra la resolució que acordi l‟inici de l‟expedient. Contra
la que acordi la improcedència d‟iniciar-lo, es pot interposar recurs davant l‟òrgan
superior, en el termini de tres dies hàbils comptats des de l‟endemà de la notificació.

ARTICLE 128
La providència en què s‟acordi l‟inici del procediment ha de contenir el nomenament
d‟instructor o instructora, el qual s‟ha d‟encarregar de la tramitació de l‟expedient, i el
del secretari o secretària que ha d‟assistir 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 identificació de la persona o les persones presumptament responsables
i les sancions que hi podrien correspondre, sens perjudici del que resulti de la
instrucció de l‟expedient.

ARTICLE 129
A l‟instructor o instructora i al secretari o secretària els són aplicables les causes
d‟abstenció i recusació previstes en la legislació de l‟Estat per al procediment
administratiu comú. Els interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de
tres dies hàbils comptats des de l‟endemà de la notificació de la providència d‟inici de
l‟expedient i al mateix òrgan que l‟hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la recusació
en el termini dels tres dies hàbils següents.

ARTICLE 130
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 131
Un cop transcorregut el termini establert per l‟article 135, l‟instructor o instructora,
mitjançant la resolució oportuna, 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 o instructora 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.
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ARTICLE 132
Contra la resolució de l‟instructor o instructora 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 133
Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l‟instructor o
instructora, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l‟endemà del dia en què
fineixi el termini 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 contrari, formula un plec de càrrecs, en el qual s‟han de reflectir 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‟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 134
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 135
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.
Secció 2: El procediment jurisdiccional en l’àmbit competitiu

ARTICLE 136
Tots els expedients que s‟incoïn d‟ofici o a instància de part en matèria pròpia de la
jurisdicció dins l‟àmbit competitiu s‟han de tramitar amb l‟observança 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.

REGLAMENT DE COMPETICIÓ i DISCIPLINA

Pàgina

70

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 137
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 137 BIS
Els òrgans competents podran, d‟ofici o per sol·licitud de l‟interessat, acordar
l‟acumulació d‟expedients quan es produeixin les circumstàncies d‟identitat o analogia
raonable i suficient, de caràcter subjectiu o objectiu, que fessin aconsellable la
tramitació i resolució úniques.
L‟acord d‟acumulació serà comunicat als interessats en el procediment.

ARTICLE 138
Contra les resolucions dictades en els procediments 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 resolució.
Als efectes d‟assegurar el correcte desenvolupament de les competicions i per tal
d‟evitat dilacions en les comunicacions, les notificacions es practicaran preferentment
mitjançant el correu electrònic dels clubs que consta a la Federació per dur a terme
aquestes comunicacions, ja que aquest mitjà permet tenir constància de la recepció
per l‟interessat o el seu representant, així com de la data, la identitat i el contingut de
l‟acte notificat.

ARTICLE 139
Un cop interposat el recurs, l‟òrgan competent per a resoldre‟l n‟ha de donar trasllat
immediatament als altres interessats perquè, si escau, puguin impugnar-lo en el
termini de dos dies hàbils.
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ARTICLE 140
Si en el recurs o en la impugnació es demana la pràctica de proves indegudament
denegades 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 resolució 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 practicarla, ha d‟adoptar els acords que calguin perquè es practiqui en el termini màxim de sis
dies hàbils, amb intervenció de les parts, si la prova ho requereix.
No podran aportar-se en apel.lació, com a documents o instruments de prova, aquells
que, essent disponibles per presentar en la primera instància, no es van utilitzar davant
aquesta dins el termini preclusiu.
Serà denegada la pràctica i admissió de proves de les quals la part que les proposi
havia pogut tenir notícia abans de dictar-se la resolució impugnada i que, a més,
hauria pogut plantejar-les davant la primera instància.

ARTICLE 141
Un cop transcorregut el termini establert per l‟article 134, 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 135 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 interposar-los.

ARTICLE 142
En el cas que hagi transcorregut el termini establert per l‟article 146 sense que s‟hagi
dictat resolució expressa, s‟entén que el recurs ha estat desestimat, i es deixa expedita
la via administrativa.
Secció 4: Els recursos

ARTICLE 143
—1 Es pot recórrer contra els actes i les resolucions adoptats pels òrgans competents
dels clubs i associacions esportius i de les federacions esportives catalanes, si han
esgotat, respectivament, la via associativa o la federativa, segons el règim següent:
a) Si són resolucions definitives dictades per l‟òrgan competent dels clubs o
associacions esportius en matèria disciplinària esportiva, ha d‟ésser al 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
esportius, ha d‟ésser al 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
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Tribunal Català de l‟Esport, si estan constituïts com a clubs de lleure, en el termini dels
tres dies hàbils següents al de la notificació de l‟acord objecte de recurs o al d‟aquell
en què s‟entengui desestimada tàcitament 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, 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 recurs o al d‟aquell en
què la reclamació s‟entengui desestimada tàcitament 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 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.
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, sens perjudici del que estableix l‟article 140 per a la resolució extrajudicial dels
conflictes en l‟esport.
—2 Les decisions acordades amb caràcter immediat pels jutges o els àrbitres durant el
desenvolupament d‟un joc o un partit referides a les infraccions de les regles del joc i
de la conducta esportiva són immediatament executives, sens perjudici que, en funció
de les característiques pròpies de cada modalitat esportiva, els reglaments federatius
puguin establir un sistema posterior de reclamacions, fonamentades en l‟existència
d‟un error material manifest.
ARTICLE 144 Publicitat de les resolucions.
En cas de imposició de sancions en materia disciplinaria, la adscripció a la Federació
implica la acceptació i lliure assumpció per part dels subjectes a la disciplina esportiva
del fet que les sancions poden ser subjectes de la deguda publicitat.
Amb independència de la notificació, els òrgans disciplinaris podran acordar la
comunicació pública de les resolucions sancionadores, respectant el dret a l‟honor i la
intimitat de les persones, conforme a la legalitat vigent.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Aquest reglament solament podrà ser modificat mediant acord de l‟Assemblea General
de la FCR.

DISPOSICIÓ TRANSITORIA
Les sancions imposades i els seus efectes, amb anterioritat a la data del present
Reglament, seran vigents a tots els efectes, havent de regir-se pel Reglament
sancionador que els va imposar.

DISPOSICIÓ FINAL
El present reglament serà d‟aplicació a partir de la data de la seva aprovació per
l‟Assemblea General Extraordinària convocada al efecte, quedant sense efecte
qualsevol altre reglament de competició i disciplina anterior.
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