
 

 
 

TORNEIG MUNICIPAL DE LLEURE DE 
FUTBOL SALA  

 
RÈGIM SANCIONADOR CET I NORMES DE DISCIPLINA 

ESPORTIVA 
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS 

TEMPORADA 2018/19 

R È G I M  S A N C I O N A D O R  

Paral·lelament al propi règim disciplinari esportiu del Consell Català de l’Esport i a 
l’aplicació automàtica dels aspectes tècnics segons la normativa corresponent, el 

Consell Esportiu del Tarragonès aplicarà el següent sistema sancionador 

complementari: 

 

1.RETIRADA d’un equip abans de començar la competició. L’equip es queda sense 

possibilitat de devolució dels drets d’inscripció. 
 

2.RETIRADA d’un equip amb calendari comunicat, suposarà l’anul·lació de tots els 

seus partits i resultats. L’equip es queda sense possibilitat de devolució dels drets 

d’inscripció. 

 
3. RENÚNCIA DE PARTITS.  

Els equips que renunciïn a jugar un partit designat per calendari o que facin una 

tramitació fora del protocol marcat que provoqui la suspensió improcedent d’un partit, 

amb la corresponent comunicació a tots els afectats, se’ls hi aplicarà la sanció 

esportiva (partit perdut 3-0, sense descompte d’un punt de la classificació). 

 
4. NO PRESENTACIÓ O SUSPENSIÓ DE PARTITS. 

L’equip infractor serà sancionat de la següent manera: 

4.1. No presentació a un partit: sanció esportiva corresponent (partit perdut 3-0, amb 

descompte d’un punt de la classificació). 

4.2. La presentació al partit amb nombre insuficient de jugadors, es considerarà, als 
efectes esportius, com a una no presentació amb suspensió de partit (partit perdut 3-

0, sense sanció d’un punt a la classificació). 

4.3. La retirada voluntària d’un equip en un partit o l’actitud antiesportiva d’algun 

dels equips que provoquin la suspensió d’un partit, es considerarà a tots els efectes 

com una no presentació (partit perdut 3-0, amb descompte d’un punt de la 

classificació). 
 

5. ALINEACIÓ INDEGUDA. 

A l’inici de les competicions, els equips han de tenir tota la documentació en regla per 

disputar els seus partits a les categories i nivells corresponents i presentar-la als 

partits. En cas contrari, quan es produeixi una alineació indeguda sense presentar la 
documentació acreditativa oficial (llicència tramitada del CET o NIF/NIE, 

excepcionalment), s’aplicarà la sanció esportiva de no presentació (partit perdut 3-0, 

amb descompte d’un punt de la classificació). 

 

En el cas que hi hagi acord de recuperació d’un partit suspès per causes imputables a 

uns dels equips, fora dels casos d’ajornaments correctament tramitats, i on 



 

 
 

prèviament s’hagi produït un càrrec arbitral, el cost de l’arbitratge del partit de 

recuperació anirà a càrrec de l’equip infractor. 

 

6. EXCLUSIÓ D’EQUIPS I/O PARTICIPANTS DE COMPETICIÓ. Per tal de garantir el 
normal desenvolupament de les diferents competicions, i previ informe tècnic del 

Comitè de Competició, la comissió directiva del CET, podrà excloure un equip o 

participants de la competició pel reiterat o greu comportament altament antiesportiu 

dels seus components. En un grau inferior, l’actitud antiesportiva d’un equip o no 

esportiva pot suposar la inhabilitació a representar a la comarca en una fase 

posterior, segons acord previ de la comissió directiva. 
 

Expulsions d’equips i jugadors: 

- Aquell jugador que durant la competició acumuli quatre targetes grogues 

restarà sancionat amb un partit de suspensió. 

El segon cicle serà de dues targetes grogues i restarà sancionat un partit. 
El tercer cicle serà d’una targeta groga i restarà sancionat amb un partit. 

El jugador que acumuli vuit targetes grogues, restarà exclòs automàticament 

de la competició. 

- Si un jugador acumula dues targetes grogues durant el mateix partit, en 

mostrar-li la segona targeta, restarà totalment exclòs podent ser substituït. 

- Targeta blava. Es podrà mostrar targeta blava directa, la qual cosa 
representarà la desqualificació del jugador, però aquest podrà ser substituït. A 

efectes de sanció, se li acumularan dues targetes grogues. 

- Una expulsió amb targeta blava o vermella suposa aplicar la sanció per part 

del Comitè de Competició, el qual es basarà en l’informe de l’acta del partit, i 

aplicarà les normes del Reglament Disciplinari Esportiu. 
- Les reincidències en una mateixa temporada dupliquen la sanció. 

- Totes les faltes que, en base a l’informe de l’àrbitre de l’encontre, revesteixin 

gravetat o malícia, podran ser jutjades pel Comitè de Competició i sancionades 

amb l’expulsió definitiva del Campionat. 

- Tot jugador que sigui expulsat per agressió directa a un contrari, a l’àrbitre, a 

un delegat del Comitè organitzador o a qualsevol espectador podrà ser 
sancionat fins arribar a la possible desqualificació del campionat. 

- En el cas de no presentació a un partit, els jugadors de l’equip que no es 

presenta, i que poguessin estar sancionats, mantindran les sancions 

corresponents. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

N O R M E S  D E  D I S C I P L I N A  

E S P O R T I V A  

 
L’objecte de les presents Normes és el desenvolupament reglamentari de la normativa 

disciplinària esportiva, d’acord amb el que estableix la Normativa general dels Jocs 
Esportius Escolars de Catalunya (JEEC), convocats per la Unió de Consells Esportius 

de Catalunya sota les directrius del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 

Catalunya i que s’aplica al Torneig de Futbol Sala d’Adults del PMET. 

 

 

CAPÍTOL I: ÀMBIT D’APLICACIÓ 
 

Article 1 

Aquestes Normes seran el reglament d'aplicació que hauran de seguir tots els Comitès 

de Competició i Disciplina Esportiva dels JEEC en cadascun dels seus àmbits: local, 

comarcal, territorial i nacional.  

 
Article 2 

Queden subjectes a la disciplina d'aquestes Normes totes les entitats, participants, 

jugadors, preparadors, entrenadors, delegats, àrbitres i directius; així com altres 

persones vinculades a  l'esport escolar en actuacions relacionades amb els Jocs 

Esportius Escolars de Catalunya. 

 

Article 3   

En l’àmbit disciplinari, la potestat jurisdiccional esportiva inclou les infraccions de les 

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

infraccions de la conducta esportiva. 

 

La potestat jurisdiccional en l’àmbit competitiu confereix als seus titulars legítims la 
possibilitat de conèixer i resoldre totes les qüestions que siguin plantejades en el seu 

àmbit organitzatiu i reglamentari. 

 

Aquest règim disciplinari és independent de la responsabilitat civil o penal, que es 

regirà per la legislació que correspongui en cada cas. 
 

 

CAPÍTOL II: ÒRGANS JURISDICCIONALS  

 

Article 4   

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 de joc i 

de la conducta esportiva són immediatament executives, independentment de les 

garanties jurisdiccionals que puguin establir-se posteriorment. 

 



 

 
 

Article 5 

S’estableixen els següents òrgans jurisdiccionals: 

a) Els jutges i àrbitres durant el desenvolupament del joc, la prova o la competició, 

amb subjecció a les regles establertes per les disposicions de cada modalitat 

esportiva o per les específiques aprovades per a la competició de què es tracti. 
b) El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva Comarcal, amb competència en els 

àmbit local i comarcal dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 

c) El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva Territorial, amb competència en 

l’àmbit territorial dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 

d) El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva Nacional, amb competència en 

l’àmbit nacional dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya. 
e) El Tribunal Català de l’Esport. 

 

 

Article 6 

Per a les competicions d’àmbit territorial i nacional, sempre a criteri de les 

agrupacions territorials de consells esportius i de la UCEC, respectivament, es podran 

constituir comitès de competició i disciplina esportiva ad hoc, per tal de resoldre 
situacions que puguin perjudicar el normal desenvolupament de l’esdeveniment. 

 

Aquests comitès es crearan i funcionaran a semblança dels comitès de competició i 

disciplina esportiva, a excepció de la seva composició, ja que els comitès de competició 

i disciplina esportiva ad hoc podran tenir un jutge únic. 

 

Els comitès de competició i disciplina esportiva ad hoc desapareixeran una vegada 
finalitzat l’esdeveniment. 

 

Article 7  

Aquests comitès de competició i disciplina esportiva corresponents a cada àmbit seran 

els que hauran d’aplicar la reglamentació aquí establerta atenent a la seva potestat 

jurisdiccional. 
 

Article 8 

Les juntes directives dels consells esportius designaran els membres que formaran 

part del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva Comarcal. 

 

El Consell Directiu de la UCEC designarà els membres que formaran part dels comitès 
de competició i Disciplina Esportiva Territorial, territorial ad hoc, nacional i nacional 

ad hoc. 

 

Article 9  

Els comitès de competició i disciplina esportiva estaran formats per un mínim de tres 

persones i un màxim de set. 
 

Article 10  

Pels comitès de competició i disciplina esportiva s’haurà de nomenar un president i un 

secretari, els quals signaran les actes de les reunions. 

 

Article 11  
La convocatòria dels comitès de competició i disciplina esportiva la portarà a terme la 

persona que actuï com a president. 

 

Article 12  



 

 
 

Els acords dels comitès de competició i disciplina esportiva s’adoptaran per majoria 

absoluta. En cas d’empat, el vot del president serà diriment. 

 

 

 

CAPÍTOL III: RECURSOS  

 

Article 13 

Malgrat que els comitès de competició i disciplina esportiva de cada àmbit actuaran de 

forma independent l’un de l’altre, amb referència a la presentació de recursos a les 

resolucions emeses per aquests comitès s’estableix la següent jerarquia:  
a) Els recursos a les resolucions del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 

Comarcal s’hauran d’adreçar al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 

Nacional, a la seu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 

b) Els recursos a les resolucions del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 

Territorial s’hauran d’adreçar al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 

Nacional, a la seu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 

c) Els recursos a les resolucions del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 
Nacional s’hauran d’adreçar al Tribunal Català de l’Esport, a la seu del Consell 

Català de l’Esport. 

 

Article 14 

El Tribunal Català de l’Esport exhaureix la via administrativa. 

 

Article 15  
Pel que fa referència a la presentació de recursos a les resolucions emeses pels 

comitès de competició i disciplina esportiva ad hoc s’estableix la següent jerarquia: 

a) Els recursos a les resolucions del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 

Territorial ad hoc s’hauran d’adreçar al Comitè de Competició i Disciplina 

Esportiva Territorial, a la seu de l’agrupació territorial de consells esportius 

corresponent. 

b) Els recursos a les resolucions del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 
Nacional ad hoc s’hauran d’adreçar al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva 

Nacional, a la seu de la Unió de Consells Esportius de Catalunya. 

 

Article 16 

Tots aquests recursos s’han de presentar dins dels tres dies hàbils posteriors a la 

recepció de les resolucions, excepte en el cas del Tribunal Català de l’Esport, que 
estableix deu dies. 

 

Article 17 

Les resolucions dels comitès de competició i disciplina esportiva seran comunicats per 

escrit als interessats. 

 
Article 18  

Quan un comitè de competició i disciplina esportiva consideri que no hi ha dades 

suficients per emetre una resolució definitiva, podrà ajornar la seva resolució. 

 



 

 
 

CAPÍTOL IV: INFRACCIONS 

 

Article 19  

Són infraccions les accions o omissions realitzades per les persones compreses en el 
capítol I que vagin contra el que disposen les presents normes, la convocatòria dels 

JEEC, les directrius dels JEEC, les normatives tècniques dels esports convocats pels 

JEEC i a en tot el que preveu la vigent Llei de l’Esport en quan a infraccions de la 

conducta esportiva i infraccions de regles de joc. 

 

CAPÍTOL V: INFRACCIONS DELS PARTICIPANTS 

 

Article 20 

Les infraccions dels participants es tipifiquen en lleus, greus i molt greus. 

 

Article 21 

Infraccions lleus: 
a) Els crits, els gestos o les actituds de desconsideració durant els partits. 

b) El fet de dirigir-se als directius, als espectadors i a d’altres amb expressions de 

menyspreu o comportar-se de manera desconsiderada. 

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

cas que constitueixi una infracció greu o molt greu. 

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

jutges, àrbitres i personal d’organització. 
 

Article 22 

Infraccions greus: 

a) Les agressions que preveu l’article 23.a) si comporten una gravetat menor, atès el 

mitjà emprat o el resultat produït. 

b) Els insults i les ofenses a tots els participants en l’esdeveniment, o contra el públic 
assistent. 

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

d’una competició. 

d) Les faltes dels delegats, entrenadors, educadors, monitors i directrius en el 

compliment de les seves funcions específiques. 

e) La manca de cooperació en el bon funcionament de l’esdeveniment de delegats, 

entrenadors, educadors, monitors i directrius. 
f) La reincidència en la comissió de faltes lleus. 

g) El trencament de sancions imposades per faltes lleus. 

 

Article 23 

Infraccions molt greus: 

a) Les agressions als jutges, als àrbitres, als jugadors, al públic, als tècnics, als 
directius i a totes les altres autoritats esportives si causen lesions que signifiquen 

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, d’una 

prova o d’una competició o que obliguin a suspendre’ls temporalment o 

definitivament. 
c) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o 

indirectament, indueixin o incitin a la violència. 

d) Les intimidacions o les coaccions a qualsevol participant en l’esdeveniment 

esportiu. 

e) El joc violent o perillós. 



 

 
 

f) La desobediència manifesta de les ordres dels jutges, àrbitres i membres de 

l’organització. 

g) El trencament de sancions imposades per infraccions greus o molt greus. 

h) La reincidència en la comissió de faltes greus. 

i) L’incompliment de les resolucions fermes dictades pels comitès. 
j) La realització de danys a les instal·lacions i el mobiliari o equipaments esportius. 

k) La introducció i l’exhibició de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que incitin 

a la violència en les instal·lacions on es porti a terme l’activitat esportiva. Els  

organitzadors estan obligats a retirar-los immediatament. 

l) La participació violenta en baralles o desordres públics en els recintes esportius o 

en els seus voltants, que ocasionin danys o riscos greus a les persones o als béns. 

 

CAPÍTOL VI: INFRACCIONS DELS EQUIPS 

 

Article 24   

Les infraccions quant a alineacions indegudes, incompareixences, retirades, suspensió 

de partits i recintes esportius escolars, es tipifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 

Article 25 

Infraccions lleus:   

a) Els recintes esportius o instal·lacions proposats per les entitats que no compleixin 

les normes adequades per a la pràctica esportiva quant a ambient i conductes 
antiesportives. 

 

Article 26 

Infraccions greus:   

a) La presentació per part d’un equip d’un nombre de jugadors insuficient per portar 

a terme la competició. 
 

Article 27 

Infraccions molt greus:   

a) L’alineació indeguda. 

b) La incompareixença no justificada de qualsevol dels equips o persones que hagin 

de participar en l’esdeveniment. 

 S’entendrà com incompareixença quan l’equip o esportista no estigui en pista, en 

condicions de començar el partit o prova, a l’hora prevista. 
S’estableix un període d’espera reglamentari de cinc minuts, sempre que no hi 

hagi sol·licitud de confirmació. 

c) La retirada d’un equip una vegada hagi estat confeccionat el calendari. 

d) La manipulació de qualsevol document acreditatiu i administratiu que formi part 

de la competició. 

 

CAPÍTOL VII: SANCIONS, RESPONSABILITATS, CIRCUMSTÀNCIES 

MODIFICATIVES I PRESCRIPCIONS 

 

Article 28 

En funció del grau corresponen s’imposaran les sancions pertinents: 

a) Si d’un mateix fet o fets successius se’n deriven dues o més faltes, tindran una 

sanció independent. 



 

 
 

b) Si no s’han complert en un dels àmbits dels JEEC, les sancions es traslladaran als 

àmbits successius: local, comarcal, territorial o nacional. 

c) Si una persona no acaba de complir la seva sanció dintre del curs, haurà de fer-ho 

en el següent o següents, ja sigui en la mateixa entitat o en una altra. 

d) Així mateix, les sancions no inhabiliten només per l’activitat sancionada, sinó 
també per qualsevol altra activitat desenvolupada en l’àmbit de l’esport escolar a 

Catalunya. 

 

 

 

Article 29 
Correspon a les infraccions lleus: 

a) La suspensió o la inhabilitació per un període màxim d’un mes, o d’un a quatre 

partits. 

b) La prohibició d’accedir als recintes esportius per un període màxim d’un mes. 

 

Article 30 
Correspon a les infraccions greus: 

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

a un curs. 

b) La pèrdua del partit o la desqualificació en la prova. 

c) La clausura del terreny del joc o recinte esportiu per un període d’un a tres partits. 

d) La prohibició d’accedir als recintes esportius d’un mes a un any.  

 
Article 31 

Correspon a les infraccions molt greus: 

a) La inhabilitació a perpetuïtat. 

b) La suspensió o la inhabilitació temporals per un període d’un a quatre anys, o 

d’un a quatre cursos. 

c) La pèrdua del partit o la desqualificació de la prova. 

d) La pèrdua de punts o llocs en la classificació. 
e) La clausura del terreny del joc o recinte esportiu per un període de quatre partits a 

un curs. 

f) La prohibició d’accedir als recintes esportius per un període d’un a cinc anys. 

 

Article 32 

Els òrgans disciplinaris titulars de la potestat sancionadora, atenent a situacions o 
conductes que impliquin adulteració de la prova o resultat d’un partit, tenen la 

possibilitat d’alterar el resultat de la prova, el partit i si és el cas de la competició. 

 

Article 33 

Circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 

a) La reiteració. 
b) La reincidència. 

c) El perjudici econòmic ocasionat. 

d) Haver estat sancionat amb anterioritat. 

 

Article 34 

Circumstàncies que atenuen la responsabilitat: 
a) La provocació suficient, anterior a la comissió de la infracció. 

b) El penediment espontani. 

 

Article 35 



 

 
 

La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel compliment de la sanció, i per la 

prescripció de les infraccions o les sancions. 

 

Article 36 

El termini de prescripció de les infraccions comença a comptar el dia què s’han comès. 
 

 

Article 37 

Les sancions prescriuen al cap d’un mes en infraccions lleus, d’un any en infraccions 

greus i de  tres anys en infraccions molt greus. 

 
El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà del dia que 

adquireix fermesa la resolució per la qual s’ha imposat o el dia que se n’ha violat el 

compliment si la sanció havia començat a complir-se. 

 

Les sancions imposades són immediatament executives, respectant les garanties 

jurisdiccionals determinades en l’ordenament jurídic esportiu. 
 

CAPÍTOL VIII: PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS I DE COMPETICIÓ 

 

Article 38  

Per imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció d’un 

procediment previ, respectant totes les garanties jurisdiccionals que estableix el nostre 
ordenament jurídic esportiu i administratiu. 

 

Article 39  

Les infraccions de regles de joc, prova, competició o conducta esportiva constitutives 

de falta lleu o greu dins de l’àmbit disciplinari, es poden tramitar segons el 

procediment d’urgència establert en la present legislació. 

 
Article 40   

El procediment d’urgència dins l’àmbit disciplinari: 

a) S’inicia mitjançant l’acta del partit, prova o competició que reflecteix els fets a 

instàncies de l’àrbitre qui subscriu l’acta, els representants oficials encarregats 

d’aixecar-la, els competidors i si es el cas representants o delegats d’equip. 

b) Es pot iniciar a instàncies de part interessada en un termini màxim de dos dies 

hàbils des de la celebració del partit, prova o competició. 
c) En els dos supòsits a) i b) esmentats s’ha de notificar a les parts interessades i 

aquestes disposaran de dos dies hàbils per presentar les al·legacions i proves que 

estimin oportunes. 

d) L’òrgan competent disposarà de cinc dies hàbils per dictar resolució especificant la 

sanció corresponent. 

 
Article 41   

Procediment ordinari dins l’àmbit disciplinari: 

a) Inicien el procediment l’òrgan competent, d’ofici, a denúncia de part interessada, a 

requeriment de la part interessada o a requeriment de la Secretaria General de 

l’Esport de la Generalitat de Catalunya o del Tribunal Català de l’Esport. 

b) El procediment té totes les garanties expressament delimitades pels articles 120 i 

següents, de la vigent Llei de l’esport 1/2000 de 31 de juliol. 
 

Article 42  



 

 
 

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

especificació dels recursos pertinents i del termini per interposar-los. 

 

 


