Club Atlètic Masnou

CODI ÈTIC
RÈGIM DISCIPLINARI I JURISDICCIONAL
Article 1.- Règim disciplinari
És potestat del Club la correcció de les infraccions de la disciplina esportiva o
associativa que es produeixin en ocasió o com a conseqüència del
desenvolupament de les seves activitats. L’exercici d’aquestes potestats, el
procediment disciplinari, la classificació i tipificació de les infraccions, i les
sancions aplicables, són l’objecte d’aquest codi.
Article 2.- Àmbit de les infraccions sancionables
Les infraccions disciplinàries sotmeses a la potestat disciplinària del Club es
classifiquen en tres àmbits:
2.1. Infraccions relacionades amb les regles de joc
Són les accions o omissions contràries a les regles de joc dels jugadors, tècnics o
esportistes que participin en competicions, partits o manifestacions esportives
organitzats pel Club, amb caràcter intern o social.
Queden expressament excloses d’aquest grup i de la potestat sancionadora del
Club les infraccions de les regles de joc dels jugadors, tècnics o esportistes que
participin en com- peticions, partits o manifestacions esportives organitzats per
federacions, associacions de Clubs o altres entitats locals, autonòmiques,
estatals o internacionals, en els regla- ments de les quals hi hagi prevista la
normativa i la potestat disciplinària per infracció de les regles de joc. En aquests
supòsits, la potestat disciplinària és de l’entitat organitzadora, d’acord amb la
normativa que la reguli, sense perjudici que si la infracció també ho és de la
conducta esportiva pugui ser objecte de la potestat sancionadora del Club.
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2.2. Infraccions relacionades amb la conducta esportiva: Són les accions o
omissions contràries a les normes generals de disciplina i convivència esportiva
en què incorrin els socis, jugadors, tècnics i esportistes del Club.
2.3. Infraccions relacionades amb la conducta associativa: Són les accions o
omissions dels socis contràries al règim legal associatiu, als Estatuts, i als acords
de l’Assemblea General o de la Junta Directiva.
Article 3.- Potestat disciplinària
En els tres àmbits a què queda subjecta la correcció disciplinària del Club,
l’exercici de la potestat disciplinària correspon a les persones i als òrgans
següents:
3.1.- Infraccions relacionades amb les regles de joc: als jutges o àrbitres durant
el desenvolupament d’un joc o competició de caire intern associatiu, amb
subjecció a les regles establertes a les disposicions de cada modalitat esportiva
o a les específiques aprovades per a la competició de què es tracti;
3.2.- Infraccions relacionades amb la conducta esportiva: a la Junta Directiva;
3.3.- Infraccions relacionades amb la conducta associativa: a la Junta Directiva.
En el supòsit de que el presumpte infractor formi part d’aquesta o sigui un
familiar directe d’un membre de la Junta, el directiu en qüestió no intervindrà
en cap de les deliberacions dutes a terme per la Junta en relació a la presumpta
infracció, tipificació i resolució.
Article 4.- Classificació de les infraccions
4.1.- Infraccions relacionades amb les regles de joc
S’apliquen, per remissió, la classificació i la relació d’infraccions de les regles de
joc pre- vistes pels estatuts o reglaments de les federacions de les modalitats
esportives a què correspongui el joc o la competició organitzats internament pel
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Club, i es qualifiquen de lleus, greus o molt greus.
4.2.- Infraccions relacionades amb la conducta esportiva.
S’apliquen, per remissió, la classificació i la relació de les infraccions de la
conducta esportiva lleus, greus i molt greus que tipifica la normativa general
esportiva.
4.3.- Infraccions relacionades amb la conducta associativa
Les infraccions de la conducta associativa per accions o omissions relacionades
amb les activitats del Club es classifiquen com a lleus, greus o molt greus.
Article 5.- Tipificació de les infraccions lleus
Són infraccions lleus:
5.1.- Les accions o omissions dels socis contràries a la llei, als Estatuts, als acords
de l’Assemblea General o la Junta Directiva, o a les normes generals de la
convivència associativa, que no tinguin la qualificació d’infracció greu o molt
greu;
5.2.- La manca de correcció lleu amb altres socis, jugadors, tècnics, jutges,
àrbitres i altres autoritats esportives que actuïn en l’exercici de les seves
funcions, o amb el públic en general;
5.3.- L’incompliment injustificat de les ordres i instruccions donades per les
autoritats esportives (àrbitres i delegats federatius) i/o directius que actuïn en
l’exercici de les seves funcions, quan no sigui constitutiu d’infracció greu o molt
greu;
5.4.- La utilització incorrecta dels recursos econòmics o materials del Club, quan
no tingui la qualificació d’infracció molt greu.
Article 6.- Tipificació de les infraccions greus
Són infraccions greus:
6.1.- Les accions o omissions dels socis contràries a la llei, als Estatuts, als acords
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de l’Assemblea General o de la Junta Directiva que tinguin transcendència
pública o causin perjudicis materials o a la imatge del Club, dels altres socis, dels
membres de la Junta Directiva, dels jugadors, dels tècnics o dels empleats;
6.2.- Les accions o omissions dels socis contràries a la llei, als Estatuts, als acords
de l’Assemblea General o de la Junta Directiva que causin perjudicis materials a
les instal·lacions esportives del Club i a la seva seu social.
6.3.- L’actitud negligent en el compliment de les obligacions de prevenir la
violència en el decurs d’un partit, prova o competició, així com la manca de
col·laboració en la investigació i el descobriment de la identitat dels
responsables d’actes violents;
6.4.- L’incompliment de les normes que regulen la celebració dels espectacles
esportius, que impedeixi el seu normal desenvolupament o produeixi perjudicis
per als participants o per al públic assistent, quan no sigui constitutiva
d’infracció molt greu;
6.5.- L’introducció, venda, consum o possessió, a les instal·lacions o recintes del
Club, o en aquells on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de
tota mena de substàncies estupefaents, psicotròpiques o estimulants o
productes anàlegs, així també de tota mena de begudes alcohòliques fora de
l’àmbit destinat a aquest fi.
6.6.- Els insults o ofenses a altres socis, o al públic assistent a un espectacle
esportiu.
Article 7.- Tipificació de les infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
7.1.- L’incompliment de l’obligació de pagar, reemborsar o rescabalar el Club de
qualssevol conceptes econòmics a càrrec del soci, així com dels corresponents a
la quota de soci;
7.2.- La realització de conductes que comportin la imposició al Club de sanció
executiva, bé sigui econòmica o de qualsevol altra mena;
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7.3.- Qualsevol acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords
de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, quan hi concorri engany o mala
fe;
7.4.- Qualsevol acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords
de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, que tingui gran transcendència
pública, entenent-se que concorre aquesta transcendència quan l’acció tingui
difusió en els mitjans de comunicació, excedeixi de l’àmbit estrictament
associatiu i arribi al coneixement general;
7.5.- Qualsevol acció o omissió del soci contrària a la llei, als Estatuts, als acords
de l’Assemblea General o de la Junta Directiva, que causi perjudicis materials o
morals de consideració al Club, a altres socis, jugadors, tècnics o empleats del
Club;
7.6.- La violació de secrets en assumptes que es coneguin per raó del càrrec .
7.7.- Qualsevol acte adreçat a impedir, pertorbar, predeterminar o alterar el
normal desenvolupament de sessions d’òrgans col·legiats del Club, de les
eleccions, d’un vot de censura o dels resultats respectius;
7.8.- Les conductes que alterin greument el desenvolupament normal d’un
partit, prova o competició, o que obliguin a la seva suspensió temporal o
definitiva;
7.9.- Els actes, manifestacions i conductes que, directament o indirectament,
indueixin o incitin a la violència, o a la infracció de normes legals o
reglamentàries preventives de la violència en l’esport;
7.10.- La introducció o exhibició, en les instal·lacions o recintes del Club, o en
aquells recintes on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de
pancartes, símbols o emblemes que, pel seu contingut o per les circumstàncies
en les que s’exhibeixin o utilitzin, pugui ser considerada com un acte que inciti,
fomenti o ajudi als comportaments violents, sexistes, xenòfobs o racistes, o de
manifest menyspreu a qualsevol persona;
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7.11.- La introducció, activació o llançament en les instal·lacions o recintes del
Club, o en aquells on un equip del Club disputi un partit, prova o competició, de
tota mena d’armes o d’objectes que puguin produir els mateixos efectes, així
com de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables,
fumígens o corrosius;
7.12.- La participació en altercats, baralles o desordres públics en les
instal·lacions o re- cintes del Club, o en aquells on un equip del Club disputi un
partit, prova o competició o als voltants d’uns o altres, que ocasionin danys o
risc greu a les persones o als béns;
7.13.- Els danys intencionats en el mobiliari o en les instal·lacions o recintes del
Club, o en el mobiliari o en aquells recintes on un equip del Club disputi un partit;
7.14.- La participació violenta en actes col·lectius de celebració, reunió o
anàlegs, relacionats amb les activitats del Club, independentment que tals actes
siguin organitzats o no pel Club.
Article 8.- Sancions
Les sancions que es poden imposar per les infraccions lleus, greus o molt greus
relacionades amb les regles de joc o la conducta esportiva són les previstes per
la normativa general esportiva.
Les sancions que es poden imposar per les infraccions lleus, greus o molt greus
relacionades amb la conducta associativa són:
8.1.- Per infraccions lleus:
• Amonestació privada.
8.2.- Per infraccions greus:
• Amonestació pública,
• Prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club per un període màxim de
sis mesos

Avinguda John F. Kennedy, núm. 58 – 08320 El Masnou
www.atmasnou.cat

Club Atlètic Masnou

8.3.- Per infraccions molt greus:
• Prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club per un període mínim de
6 mesos i 1 dia i màxim d’un any.
• Pèrdua de la condició de soci. La pèrdua de la condició de soci no
comportarà la devolució de les quantitats abonades en aquest concepte.
La Junta Directiva, en valorar la infracció i la sanció a aplicar, ha de tenir en
compte la concurrència de les circumstàncies eximents, atenuants i agreujants
de la responsabilitat en forma anàloga a les que regula el Codi penal, així com la
naturalesa dels fets, la personalitat del responsable i les conseqüències de la
infracció.
La imposició de qualsevol sanció disciplinària no eximeix l’infractor de l’obligació
de re- emborsar o indemnitzar el Club dels perjudicis que hagi causat.
Article 9.- Prescripció de les infraccions i de les sancions
El termini de prescripció de les infraccions i sancions relacionades amb les regles
del joc i la conducta esportiva, així com el seu còmput i interrupció, es regeix per
la normativa general esportiva.
La prescripció de les infraccions i sancions relacionades amb la conducta
associativa es regeix per les normes següents:
9.1.- Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un mes, les greus al cap de 6 mesos
i les molt greus al cap d’un any; El termini de prescripció de les infraccions s’ha
de comptar des del dia de la seva comissió. La prescripció s’interromp per
qualsevol actuació de l’òrgan que tingui la potestat disciplinària, amb
coneixement de l’interessat, dirigit a instruir el procediment corresponent;
9.2.- Les sancions prescriuen al cap d’un mes, de sis mesos i un any, segons que
hagin estat imposades per infraccions lleus, greus i molt greus, respectivament.
El termini de prescripció de les sancions s’ha de comptar des del dia en què
consti degudament notificat l’acord d’imposició al subjecte infractor.
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La prescripció s’interromp per qualsevol actuació encaminada a l’execució de la
sanció, realitzada amb coneixement del sancionat o sancionada.
Article 10.- Procediment disciplinari
La imposició de sancions per causa de les infraccions relacionades amb les regles
de joc o de la conducta esportiva s’ha d’ajustar als procediments i les normes
que disposa la normativa general esportiva.
La imposició de sancions per causa de les infraccions relacionades amb la
conducta associativa s’ha de fer prèvia la instrucció d’un expedient disciplinari,
que s’ha d’ajustar a les normes següents:
10.1.- La Junta Directiva tan aviat tingui coneixement d’una infracció, ha
d’acordar la incoació d’un expedient disciplinari i ha de nomenar, d’entre els
seus membres, un instructor, qui comunicarà aquest acord al soci, jugador,
entrenador o personal afectat; la Junta Directiva, abans d’acordar la incoació de
l’expedient, pot disposar facultativament la pràctica d’aquelles informacions
prèvies que cregui convenients, que gaudiran de presumpció de certesa.
10.2.- Un cop iniciat l’expedient, l’instructor ha de disposar la pràctica de totes
les actuacions i proves que cregui necessàries, com la declaració de l’interessat,
declaracions de testimonis, aportació de documents o qualsevol diligència; un
cop finalitzada aquesta fase, l’instructor de l’expedient ha de presentar un
informe proposta a la Junta Directiva, i aquesta ha de decidir entre el
sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, o la imputació a l’interessat del plec
de càrrecs. La decisió s’ha de prendre per majoria simple, i s’ha de comunicar
fefaentment i per escrit a l’afectat.
10.3.- El plec de càrrecs ha de comprendre una relació dels fets que s’imputen a
l’afectat, i li ha de concedir un termini no inferior a cinc dies naturals perquè
pugui, per escrit, presentar el plec de descàrrecs i la proposta per a la pràctica
de proves que consideri adients a la seva defensa. Aquest escrit, l’ha de lliurar a
l’instructor de l’expedient. Finalitzat aquest termini i, en el seu cas, practicades
les proves interessades, La Junta Directiva dictarà la corresponent resolució en
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el termini màxim de 20 dies hàbils.
10.4.- La resolució de la Junta Directiva pot ser exculpatòria per a l’expedientat,
cas en què s’ha disposar el sobreseïment i l’arxivament de l’expedient, o
condemnatòria, amb determinació de la sanció que li imposi.
10.5.- En tots dos escenaris, la resolució ha de ser motivada, havent-se de
notificar fefaentment a l’interessat, advertint-li del recurs procedent, si n’hi ha,
i del termini per interpossar-lo;
10.6.- Entre l’acord d’inici de l’expedient i la notificació a l’interessat de la
resolució de la Junta Directiva a la que es fa referència en l’apartat anterior, no
poden transcórrer més de cinc mesos. El transcurs del termini esmentat, que és
improrrogable, suposa la caducitat de l’expedient i l’arxivament de les
actuacions;
Article 11.- Recursos contra les sancions. Revocació i recurs d’anul·lació
11.1.- Les sancions acordades pels jutges o àrbitres per a les infraccions
sancionades amb les regles de joc, de partits o de competicions socials o interns
organitzats pel Club són inapel·lables.
11.2.- Contra els acords disciplinaris adoptats per la Junta Directiva per
infraccions relacionades amb la conducta esportiva es pot interposar, en el
termini màxim de deu dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat,
recurs davant del Comitè d’Apel·lació Federatiu.
11.3.- Contra els acords disciplinaris adoptats per la Junta Directiva per
infraccions relacionades amb la conducta associativa, pot formular-se
reclamació davant l’autoritat judicial en el termini dels quaranta dies següents
a la notificació de l’acte impugnat en cas d’estimar-se que concorre vulneració
dels Estatuts, o qualsevol altre cas que el soci que reclami estimi adient.
La interposició dels recursos o reclamacions assenyalats en el present article no
suspèn l’executabilitat dels acords objectats, llevat que concorrin
circumstàncies que així ho aconsellin, a criteri de l’òrgan revisor federatiu o
judicial, amb la sol·licitud prèvia raonada de l’interessat.
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Els interessats, en el termini de quinze dies a comptar de la data de notificació
de la sanció, poden formular davant de la Junta un recurs d’anul·lació, basat en
qualsevol dels motius taxats següents:
• Quan la relació dels fets continguda en la resolució sigui manifestament
errònia i dins l’expedient hi hagi proves concloents sobre l’error
• Quan s’hagin declarat inexistents les al·legacions o proves presentades en
temps i forma;
• Quan la resolució sigui manifestament incongruent amb els fets relatats
o les persones afectades.
Article 12.- Registre de les sancions
Totes les sancions que s’imposin quedaran reflectides als arxius del Club.
Les corresponents anotacions de les sancions imposades als socis han de quedar
cancel·lades i esborrades al cap de sis mesos, un any i dos anys d’haver estat
complertes, segons que s’hagin imposat per infraccions lleus, greus o molt
greus, respectivament.
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