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TÍTOL I - OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 
ARTICLE 1R.  - OBJECTE I ÀMBIT D' APLICACIÓ 
El present Reglament té com a objecte establir el conjunt d'obligacions i mesures que 
haurà de complir tota persona que pretengui accedir o hagi accedit a les instal·lacions 
del Futbol Club Andorra, S.A.O.E. (en endavant, el "Club"), durant la celebració d'actes o 
esdeveniments, tant esportius com extraesportius, dirigides a prevenir, evitar i, si 
s'escau,  corregir actes i manifestacions violents, racistes, xenòfobs i qualsevol altre 
tipus d'actuacions  de caràcter intolerant o discriminatori... Així mateix, aquest 
Reglament també serà aplicable als esdeveniments i viatges que se celebrin fora de les 
instal·lacions del Club que estiguin relacionats amb el Club (en endavant, el 
"Reglament"). 
L'àmbit d'aplicació de la potestat disciplinària descrita en el present Reglament 
s'estendrà als actes i manifestacions referides en aquest document, i que siguin 
comeses per aquelles persones que es trobin accedint o hagin accedit, en qualitat de 
soci/a, abonat/a, públic en general (amb el corresponent títol vàlid d'accés). Igualment, 
serà aplicable a l' afició visitant que se situï a la zona acotada a tal efecte. 
En concret, és objecte de regulació del present Reglament: 

a)    Qualsevol acte, manifestació o declaració realitzada per qualsevol persona 
(inclosos els socis/es i abonats/des) que suposi incitació o creació d'un clima 
favorable a la violència o agressivitat en l'entorn dels esmentats esdeveniments, que 
es produeixi dins o fora de les instal·lacions del Club o amb ocasió de desplaçaments 
a altres localitats i recintes esportius en què el Club tingui la condició de visitant, i 
que es realitzin amb anterioritat o posterioritat a la celebració  dels esdeveniments o 
esdeveniments que correspongui, 
b)    Les condicions generals d'accés i permanència a les instal·lacions esportives on 
se celebrin espectacles o esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel Club 
o relacionats amb l’esport. Les condicions generals d'accés i permanència regulades 
en el present Reglament s'apliquen a tota persona que vulgui accedir o hagi accedit 
a les instal·lacions esportives amb motiu de la celebració d'esdeveniments o 
espectacles esportius organitzats o gestionats directament pel Club o tercers. 
c)     El règim disciplinari intern d’aplicació del Club, sigui quin sigui el lloc on es 
produeixi les infraccions realitzades amb el present Reglament. 
d)    La creació del comitè de disciplina social del Club. 
e)    Les diferents mesures de foment i suport a les activitats desenvolupades per 
persones o grup de seguidors, així com les normes i condicions per a l'accés a les 
mateixes i la seva anul·lació o cancel·lació. 

 
  
  
  
  
  



 

TÍTOL II - CONDICIONS GENERALS DE PERMANÈNCIA I ACCÉS A LES 
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CLUB 
  
ARTICLE 2N.  - CONDICIONS D' ACCÉS 
Els socis/es, abonats/des i espectadors en general podran accedir a les instal·lacions 
esportives del Club amb la corresponent entrada o abonament al corrent de pagament, 
havent d'entrar per les portes assignades a aquest efecte. 
Així mateix, tots els espectadors estaran obligats a participar en qualsevol procediment 
de registre o identificació que creguin oportuns els equips de seguretat del Club. 
Els menors de 14 anys no podran accedir a l'estat sense estar acompanyats d'un adult 
responsable. 
Amb caràcter general, queda prohibit a l'accés a les instal·lacions esportives del Club, i 
a qualsevol instal·lació o centre dependent del Club, al posseïdor d'un abonament o 
entrada que es trobi immers en alguna de les accions referides en el present article o en 
el present Reglament, o sigui portador d'alguns dels objectes següents: 

a) Qualsevol classe d’armes o d’objectes que poguessin produir els mateixos efectes, 
així com bengales, petards, explosius o, en general productes inflamables, fumífers o 
corrosius.  
b) Pancartes, banderes, símbols o altres senyals amb missatges que incitin a la 
violència o en virtut de la qual una persona o grup d'elles sigui amenaçada, insultada 
o vexada per raó del seu origen racial o ètnic, la seva religió o conviccions, la seva 
discapacitat, edat, sexe o l'orientació  sexual. 
c) Incórrer en les conductes descrites com a violentes, racistes, xenòfobes o 
intolerants. 
d) Accedir al recinte esportiu sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues 
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. 
e) Irrompre al terreny de joc. 
f) Haver estat sancionat amb la prohibició d'accés a qualsevol recinte esportiu mentre 
no s’hagi extingit la sanció. 
g) Accedir al recinte sense títol vàlid d'ingrés en el mateix. 
h) Qualsevol altra conducta que, reglamentàriament, es determini, sempre que pugui 
contribuir a fomentar conductes violentes, racistes, xenòfobes o intolerants. 

 
ARTICLE 3R.  - DISPOSITIUS DE CONTROL D'ACCÉS 
Les persones espectadores i assistents a les competicions i espectacles esportius 
queden obligades a sotmetre's als controls pertinents per a la verificació de les 
condicions referides a l’apartat anterior, i en particular: 

a) Ser gravats mitjançant circuits tancats de televisió en els al·lots del recinte 
esportiu, en els seus accessos i en l'interior dels mateixos, de conformitat amb la 
legislació aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal. 
b) Sotmetre's a registres personals pels empleats de seguretat del Club als efectes 
de verificar les condicions d’accés anteriorment referides. 

  



 

ARTICLE 4T.  - OBJECTES PROHIBITS 
Sense perjudici de qualsevol altra disposició continguda en el present Reglament, queda 
totalment prohibida la introducció en les instal·lacions esportives on se celebrin 
espectacles, competicions o  esdeveniments esportius i/o extraesportius gestionats pel 
Club, qualssevol dels següents objectes: 

a) Qualsevol tipus d' arma, sigui quina sigui la seva mida o naturalesa, i tot objecte 
susceptible de ser utilitzat com a  tal. 
b) Tot objecte, material o substància que pugui suposar un risc per a la seguretat o 
l'ordre públic i/o que pugui alterar el desenvolupament normal de l'esdeveniment, 
espectacle o acte i/o causar lesions personals i/o danys materials. 
c) Qualsevol tipus de projectil i, en particular, pedres, trossos de metall, fusta o vidre, 
llaunes, ampolles i/o, en general, qualsevol tipus de recipient contenidor que pugui, o 
pogués, contenir materials líquids, sòlids o gasosos i que, en cas de ser llançats o 
arraconats, podrien causar lesions a persones o danyar els efectes  materials del 
Club. 
d) Bengales, petards, explosius, i/o, en general, productes inflamables, fumífers o 
corrosius. 
e) Begudes alcohòliques, drogues tòxiques, estupefaents o substàncies 
psicotròpiques. 
f) Pancartes, banderes, símbols, cartells o altres distintius amb missatges ofensius, 
maliciosos, provocadors i, en particular, que incitin a la violència, siguin vexatoris, 
continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de 
discriminació  per raó de raça, religió, conviccions personals, o orientació sexual, o 
que atempten contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o de qualsevol 
institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de  menyspreu manifest 
a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu. 
g) Astes, pals o pals de bandera amb una longitud superior als 2 metres i/o d'un 
diàmetre de més de 2 centímetres i que no siguin flexibles i buits per dins.  Sense 
perjudici de l'esmentat, queda subjecte al lliure criteri del personal de seguretat del 
Club el valorar la perillositat de qualsevol asta, pal o pal de bandera de longitud 
inferior als 2 metres i/o de diàmetre menor als 2 centímetres, podent, en qualsevol 
cas, prohibir la introducció d' aquests. 
h) Qualsevol objecte que, a judici de la policia o servei de seguretat del Club, els 
acomodadors, el personal de seguretat o qualsevol altra persona degudament 
autoritzada, pugui suposar una amenaça per a  la seguretat, la salut pública o l'ordre 
públic. 
i) Qualsevol altre element prohibit legalment o reglamentàriament. 
j) Qualsevol tipus d'animal, amb l'única excepció de gossos guia. 
k) Càmeres o equips professionals de fotografia o gravació de vídeo, llevat que es 
tracti de professionals acreditats pel Club. 

  
ARTICLE 5È.  - CONDICIONS DE PERMANÈNCIA EN EL RECINTE 



 

Serà condició de permanència de les persones espectadores en el recinte esportiu, en 
les celebracions esportives o en qualsevol espectacle o esdeveniment esportiu, o no, 
organitzat o gestionat pel Club, el no practicar actes violents, racistes, xenòfobs o 
intolerants, o que ho incitin; en particular: 

a) No agredir ni alterar l'ordre públic. 
b) No entonar càntics, sons o consignes racistes o xenòfobs, de caràcter intolerant, 
o que incitin a la violència o al terrorisme o suposin qualsevol altra violació 
constitucional. 
c) No exhibir pancartes, banderes, símbols o altres senyals que incitin a la violència 
o al terrorisme o que incloguin missatges de caràcter racista, xenòfob o intolerant. 
d) No llançar cap mena  d'objectes. 
e) No irrompre sense autorització en els terrenys de joc. 
f) No tenir, activar o llançar, en les instal·lacions o recintes en les quals se celebrin o 
desenvolupin espectacles esportius, qualsevol classe d'armes o d'objectes que 
poguessin produir els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o, en 
general, productes inflamables, fumífers o corrosius.  
g) Observar les condicions de seguretat oportunament previstes i les que 
reglamentàriament es determinin. 
h) No consumir begudes alcohòliques, ni drogues tòxiques, estupefaents o 
substàncies psicotròpiques. 
i) Ocupar les localitats de la classe i lloc que corresponguin al títol d’accés al recinte, 
així com mostrar aquest títol a requeriment dels cossos i forces de seguretat i de 
qualsevol empleat o col·laborador de l’organitzador.  
j) Complir els reglaments interns del recinte esportiu. 
L’incompliment de les obligacions descrites en els apartats anteriors impliquen, a 
més de les conseqüències que se'n puguin derivar quan els incompliments 
esmentats puguin constituir delictes o faltes tipificades en les lleis penals, l'expulsió 
immediata del recinte esportiu per part de les forces de seguretat, sense perjudici de 
la posterior obertura d'expedient disciplinari i imposició de les sancions eventualment 
aplicables. 
Les persones espectadores i assistents a les competicions i espectacles esportius 
vindran obligats a desallotjar pacíficament el recinte esportiu i abandonar els seus 
aldarulls quan siguin requerits per a això per raons de seguretat o per incompliment 
de les condicions de permanència referides a l’apartat primer. 

  
ARTICLE 6È. - DESALLOTJAMENT TOTAL O PARCIAL DEL RECINTE ESPORTIU  
Amb en el supòsit que es decreti el desallotjament total o parcial del recinte esportiu i 
seguint les instruccions del Coordinador de seguretat o responsable policial, es prepara 
la instal·lació per dur a terme aquest extrem, habilitant les sortides que hagin de ser 
utilitzades, posicionant el personal de seguretat requerit per a la canalització dels 
espectadors fins a l'exterior i s'emetran missatges per megafonia informant del 
desallotjament i requerint la col·laboració dels espectadors.  



 

Les persones assistents es veuran obligades a desallotjar pacíficament el recinte i 
abandonar els seus aldarulls, tot això una vegada que el responsable policial determini 
la posada en marxa del procediment de desallotjament. 
  
  
  



 

TÍTOL III - SEPARACIÓ D'AFICIONS  
 
ARTICLE 7È.  – SEGUIDORS VISITANTS 
Els seguidors visitants seran acomodats pel personal de seguretat en l'espai reservat 
exclusivament per a ells convenientment separats de l'afició local. 
Aquesta separació vindrà marcada per l'existència d'una tanca metàl·lica que impedeixi 
el contacte directe entre espectadors. Durant la trobada es mantindrà en aquest lloc un 
dispositiu integrat per vigilants de seguretat en nombre proporcional i suficient.  
A l'espai delimitat i reservat per als aficionats visitants només s'hi accedirà per una sola 
porta si bé, en cas d'evacuació d'emergència, hi ha una tanca de separació confrontant 
a l'afició visitant que podrà ser utilitzada. 
  
ARTICLE 8È.‐ NORMES, MODALITATS I CONDICIONS DE L’ORGANITZADOR PER A 
FOMENTAR O DONAR SUPORT A ACTIVITATS A AFICIONATS O GRUPS 
Modalitats de mesures de suport a seguidors. 
1r.- El FC Andorra podrà adoptar, segons el seu lliure criteri de cada moment, qualssevol 
de les següents modalitats de mesures de foment i suport a les activitats 
desenvolupades per persones o grups de seguidors: 

a) Facilitació de mitjans de transport per assistir a aquelles trobades en què el FC 
Andorra participi com a visitant 
b) Facilitació d'entrades gratuïtes i/o descomptes en les entrades en trobades 
organitzades o gestionades pel FC Andorra com a local, així com referència per 
a  l'adquisició  d'entrades que els hagin estat assignades com a equip visitant.  
c) Facilitació de mitjans de publicitat o difusió als grups de seguidors, reconeguts pel 
FC Andorra i que es trobin inscrits al llibre de seguidors. 
d) Qualsevol altre tipus de promoció o suport que circumstancialment s’acordi.  

2n.- Aquests beneficis poden ser permanents quan es concedeixin, almenys, durant una 
temporada esportiva, o temporals, quan es concedeixin per a un determinat espectacle 
o període concret. El FC Andorra, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries, 
determinarà l'abast d'aquests beneficis. 
3r.- Els beneficis es concedeixen per decisió voluntària del FC Andorra i no implica el 
dret permanent algun dels beneficiaris fora del termini temporal del primer acord de 
concessió o de les seves renovacions anuals, llevat de cancel·lació.  
4t.- El FC Andorra es reserva el dret de no renovar els acords o d'introduir variacions del 
contingut econòmic dels mateixos segons les circumstàncies pressupostàries o 
d'interès  per a  la imatge, el prestigi i la condició social del club.  
5è.- Així mateix, es reserva el dret d'exigir als espectadors i aficionats o als grups o 
penyes, l'adopció de mesures i comportaments interns com a condició del manteniment 
de les mesures de suport o beneficis. 
 
  
  



 

TÍTOL IV - INFRACCIONS I SANCIONS  
 
CAPÍTOL I - ÀMBIT  D'APLICACIÓ 
 
ARTICLE 9È. El present títol s’aplicarà a tots els subjectes descrits en l'article 1r del 
present Reglament, sempre que les infraccions es cometin a les instal·lacions i/o en 
ocasió de la celebració de qualsevol esdeveniment,  competició o espectacle esportiu, 
organitzat o gestionat directament o pel Club, o en el seu cas, per la delegació de 
qualsevol organisme, federació o entitat, sigui o no esportiva, mentre l'acte sigui esportiu 
o relacionat amb l'esport. També serà d'aplicació aquest Títol IV, quan la infracció 
consisteixi en qualsevol tipus d'acte, manifestació o declaració que pugui suposar una 
incentivació, creació o promoció  d'un  clima favorable a la violència o agressivitat, 
encara que s'hagi produït fora dels recintes esportius, inclosos aquells realitzats a través 
de xarxes socials, o s'hagi fet amb anterioritat o posterioritat a la celebració dels 
espectacles i esdeveniments esmentats o, fins i tot, fora del marc dels  mateixos. 
Així mateix, li serà d'aplicació al soci/a o abonat/a, les sancions a què hi hagués lloc per 
les infraccions comeses, en ús del carnet de soci/a o abonat/a, per qualsevol persona a 
qui hagués cedit el carnet per accedir a les instal·lacions en què se celebrin 
esdeveniments esportius organitzats o gestionats  pel Club. 
 
 
CAPÍTOL II - INFRACCIONS 
  
ARTICLE 10È.  - INFRACCIONS MOLT GREUS 
Es consideraran infraccions molt greus, al marge que aquestes puguin constituir 
delictes, faltes o infraccions tipificades per les lleis penals o administratives, les 
següents: 

a) L’incompliment de les normes o instruccions que regulen la celebració de les 
competicions, proves o espectacles esportius, que impedeixi el seu normal 
desenvolupament i produeixi importants perjudicis per als qui hi participin o per 
al  públic assistent. 
b) L’incompliment de les mesures de seguretat aplicables de conformitat a la Llei i 
les disposicions que la desenvolupen i que suposin un greu risc per als assistents 
als  recintes esportius. 
c)  L'organització, participació activa o la incentivació i promoció de la realització 
d'actes violents, racistes, xenòfobs o intolerants d'especial transcendència pels seus 
efectes per a l'activitat esportiva, la competició o per a les persones que hi assisteixen 
o hi participen. 
d) El llançament de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables, 
fumífers o corrosius, així com qualsevol altre objecte. 
e) La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc o en zones d'accés prohibides pels 
espectadors 



 

f) ¡La participació activa en aldarulls, baralles o desordres públics en els recintes 
esportius. 
g)  El trencament de les sancions imposades en matèria de violència, racisme, 
xenofòbia i intolerància en l'esport. 
h) La reincidència en la comissió de dues infraccions greus en el termini de dos anys. 

  
ARTICLE 11È.  - INFRACCIONS GREUS 
Es consideraran infraccions greus totes les esmentades a l'article 8è, quan segons el 
parer del Comitè de Disciplina Social (en endavant, el "CDS"), no concorri cap 
circumstància de perjudici, risc, perill i no hagin contribuït a impedir o dificultes el normal 
desenvolupament de l'acte o  l' esdeveniment esportiu. 
També es considerarà infracció greu la reincidència en la comissió de dues infraccions 
lleus  en el termini de dos anys. 
 
ARTICLE 12È.  - SÓN INFRACCIONS LLEUS 
Es consideraran infraccions lleus totes aquelles accions o omissions realitzades per les 
persones assistents a competicions i espectacles esportius que suposin l' incompliment 
de les obligacions imposades per aquest Reglament i que no tinguin la consideració de 
greu o molt greu en relació als apartats anteriors, així com la infracció 
d'altres  obligacions legalment establertes en matèria de seguretat dels espectacles 
esportius. 
   
ARTICLE 13È.  – TRACTAMENT DE L'AFICIÓ DEL CLUB COM A VISITANTS 
Per salvaguardar la imatge, el prestigi i la consideració social del Club, els 
comportaments que són considerats com a infraccions en el present Reglament tindran 
el mateix tractament disciplinari quan siguin realitzats per qualsevol dels subjectes 
descrits en l'Article 1r del present Reglament en l'entorn o amb motiu d'espectacles o 
esdeveniments esportius en què participin els nostres equips en qualitat de visitants, en 
instal·lacions esportives alienes al Club i/o en la via pública amb anterioritat o 
posterioritat a l’espectacle o esdeveniment esportiu de què es tracti. 
Tot l'anterior es considerarà amb independència de les possibles sancions 
administratives o penals determinades per les autoritats administratives i/o judicials 
amb motiu dels  esmentats comportaments. 
 
 
CAPÍTOL III - SANCIONS  
 
ARTICLE 14È.  - SANCIONS 
La comissió de les infraccions tipificades en el present Reglament per qualsevol dels 
subjectes descrits en l'article, en ocasió de la celebració d'un espectacle o esdeveniment 
esportiu, implicarà l'expulsió immediata de les instal·lacions del Club per part dels 
responsables de seguretat o per part de la policia andorrana. 



 

Sense perjudici del que disposa el paràgraf anterior, la comissió de les esmentades 
infraccions donarà lloc a la imposició de les següents sancions, de forma cumulativa o 
alternativa: 

a) Per la comissió d' infraccions lleus : 
i.  Amonestació privada;  i/o  
ii. Prohibició d'accés a les instal·lacions on se celebrin esdeveniments o 
espectacles esportius organitzats o gestionats pel Club per un període comprès 
entre un (1) mes i tres (3) mesos;  i/o 
iii. Suspensió o pèrdua de la condició de soci/a o abonat/a durant un període 
comprès entre un (1) mes i tres (3) mesos. 

b) Per la comissió d' infraccions greus: 
i. Prohibició d'accés a les instal·lacions esportives on se celebrin esdeveniments 
o espectacles esportius organitzats o gestionats pel  Club per un període comprès 
entre tres (3) mesos i un (1) any;  i/o  
ii. Suspensió o pèrdua de la condició de soci/a o abonat/a durant un període 
comprès entre tres (3) mesos i un (1) any. 

c) Per la comissió d' infraccions molt greus: 
i. Prohibició d'accés a les instal·lacions esportives on se celebrin esdeveniments 
o espectacles esportius organitzats pel Club per un període comprès entre un (1) 
any i cinc (5) anys;  i/o. 
ii. Suspensió o pèrdua de la condició de soci/a o abonat/a durant un període 
comprès entre un (1) any i cinc (5) anys. 

La imposició de la sanció de prohibició d'accés a les instal·lacions on se celebrin 
esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats pel Club podrà portar 
aparellada, de forma acumulativa, la imposició de la sanció de suspensió o pèrdua de la 
condició de soci/a o abonat/da. 
A més, la pèrdua de la condició de soci/a o abonat/a per infraccions greus o infraccions 
molt greus tindrà incidència en l'antiguitat com a soci/a o abonat/a suposant la 
pèrdua  immediatament de tota antiguitat acumulada, juntament amb tots els 
avantatges que pogués tenir per raó d'antiguitat. 
Sense perjudici de les sancions establertes en el present article, el Club procedirà a 
interposar contra qualsevol presumpte infractor/a, les corresponents denúncies davant 
els organismes judicials i/o administratius competents, així com a sol·licitar la 
reclamació de  danys  i perjudicis soferts. 
  
ARTICLE 15È.  ‐ GRADUACIÓ DE LES SANCIONS 
En la determinació de les sancions que s'hagin d'imposar, s'haurà de guardar una 
adequada proporcionalitat entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció 
mateixa, graduant-se en funció dels  següents criteris: 

a) L'existència d’intencionalitat.  
b) La reincidència valorada per la comissió, en el termini  d'un (1) any, de més  d'una 
infracció de la mateixa naturalesa, que consti per resolució ferma.  



 

c) La naturalesa dels perjudicis econòmics, morals o físics causats i els riscos 
suportats pels espectadors i pel mateix Club. 
d) El dany causat a la imatge, el bon nom, el prestigi o la consideració social del Club. 
e) El penediment espontani. 

  
ARTICLE 16è.  - PRESCRIPCIÓ 
Les infraccions tipificades en el present Reglament prescriuran dins dels terminis 
següents  

a) Les molt greus en el termini de dos (2) anys. 
b) Les greus en el termini d'un (1) any. 
c) Les lleus en el termini de sis (6) mesos. 

  
El termini de prescripció de les sancions començarà des del dia en què s' hagi comès la 
infracció. 
El termini de prescripció s'interromprà en el moment en què es doni trasllat a la persona 
interessada de l'inici del procediment sancionador i quedi constància fefaent de la 
notificació de l'obertura de l'esmentat procediment. 
 
ARTICLE 17È.  ‐ EXTINCIÓ DE LA RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA 
La responsabilitat disciplinària s' extingirà: 

a) Pel compliment de la sanció. 
b) Per la prescripció de les infraccions. 
c) Per mort de la persona sancionada. 
d) Per l'aixecament de la sanció o indult per part del Consell d’Administració del Club. 

  
ARTICLE 18È.  - MESURES CAUTELARS 
El CDS podrà acordar, en els supòsits recollits en el present Reglament, l'adopció de les 
mesures cautelars consistents en la prohibició d'accés a les instal·lacions on se celebrin 
esdeveniments o  espectacles esportius organitzats o gestionats pel Club i/o la 
suspensió de la condició de soci/a o abonat/a. 
  
  
  



 

TÍTOL V - PROCEDIMENT SANCIONADOR CAPÍTOL I - POTESTAT 
SANCIONADORA 
  
ARTICLE 19È.  - POTESTAT SANCIONADORA 
El CDS serà l'òrgan del Club amb competència per sancionar les infraccions comeses 
pels/les subjectes recollits a l'article 1r del present Reglament en ocasió de la 
celebració  d'actes, esdeveniments i/o esdeveniments esportius organitzats i 
disposicions concordants que siguin de d'aplicació. 
  
 
CAPÍTOL II - COMPETÈNCIES I FUNCIONAMENT DEL CDS 
  
ARTICLE 20È.  ‐ FUNCIONS I COMPETÈNCIES DEL COMITÈ DE DISCIPLINA 
El CDS és un òrgan col·legiat creat pel Consell d'Administració i dotat de les 
competències necessàries per exercir amb plena autoritat i autonomia, en el marc de 
les normes del present Reglament, les funcions següents: 

a) Resoldre en única instància sobre l'obertura dels expedients sancionadors instats 
a petició de qualsevol dels subjectes recollits a l'article 9è del present Reglament. 
En tot cas, qualsevol dels subjectes als quals s'insti el corresponent expedient, per 
argumentar la seva sol·licitud, podrà sol·licitar l'expedició del corresponent informe 
per part del responsable de Seguretat del Club.  
b)BInstruir, tramitar i resoldre els expedients sancionadors incoats contra els/les 
presumptes/es infractors/es. 
c) Imposar les sancions previstes en el grau que estimin més adequat, tenint sempre 
en compte la naturalesa dels fets i les circumstàncies del cas, de conformitat amb el 
present Reglament i la normativa concordant que sigui d’aplicació. 

  
ARTICLE 21È.  - MEMBRES I COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DE DISCIPLINA SOCIAL 
El CDS estarà compost com a mínim, per tres (3) membres, l'elecció i nomenament dels 
quals  correspondrà al Consell d'Administració del Club per decisió pròpia o a proposta 
no vinculant de la Comissió Jurídica del propi Consell del Club, en el  supòsit que existís. 
Els membres del CDS seran nomenats per un termini de tres (3) anys, podent ser 
reelegits per períodes iguals, estant el seu càrrec subjecte a revocació discrecional per 
part del Consell d'Administració.  
Els membres del CDS actuaran col·legiadament i escolliran d'entre ells un president, un 
vicepresident i un secretari.  
Les funcions de president i vicepresident del CDS seran indelegables, no així les del 
secretari que podran ser delegades puntualment i atribuïdes pel president a qualsevol 
altre membre del CDS en cada reunió, i per a aquesta sessió en concret, a la qual no 
hagués pogut assistir el  secretari titular. 
Per a ser designats com a membres del CDS, s'exigirà complir tots i cadascun dels 
següents requisits : 



 

a) Ser major d' edat. 
b) Estar en possessió del títol de Llicenciat en Dret o similar. 
c) No trobar-se sotmès a responsabilitat penal o administrativa de qualsevol tipus en 
el moment del seu nomenament. 
d) Ser soci/a o abonat/a del Club. 

 
ARTICLE 22È.  ‐ ADOPCIÓ D'ACORDS PER PART DEL CDS 
Els acords del CDS s'adopten per majoria simple. Per a la vàlida adopció d'acords, 
hauran de ser presents la meitat més un dels seus membres. 
  
ARTICLE 23È.  ‐ REMUNERACIÓ DEL CÀRREC DE MEMBRE DEL CDS 
Els membres del CDS no percebran cap remuneració per l'exercici de les funcions 
inherents al seu càrrec. En tot cas, disposaran de les facilitats necessàries per a un 
correcte exercici d' aquestes funcions. 
  
 
CAPÍTOL III - PROCEDIMENT SANCIONADOR 
  
ARTICLE 24È. - INCOACIÓ,PROCEDIMENT DISCIPLINARI I PRESENTACIÓ DE 
DENÚNCIES 
Els expedients disciplinaris contra els socis/es  i abonats/des s'incoaran a sol·licitud del 
CDS prèvia valoració del Consell d'Administració. El CDS tindrà sempre a la seva 
disposició els informes dels responsables de seguretat podent en tot moment demanar 
nous informes. 
El CDS resoldrà en única instància, previ examen i estudi de la informació aportada sobre 
la necessitat d' obertura d'un expedient disciplinari o, si es procedeix l'arxiu de 
la  denúncia. 
  
ARTICLE 25È.  - TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT 
Obert l'expedient disciplinari es notificarà aquesta decisió al presumpte o presumptes 
infractors. La persona o persones expedientades podran, en un termini de vint (20) dies 
a partir de la recepció de la notificació, formular les al·legacions i aportar les proves que 
considerin oportunes per a la defensa dels seus drets. Durant aquest temps tindran drets 
a examinar tot el contingut del seu expedient. 
En cas de no fer al·legacions o no respondre a les peticions, el CDS imposarà la sanció 
que consideri convenient, de conformitat amb el present Reglament i la normativa 
concordant. 
 
 
 
 
 



 

CAPÍTOL IV – RECURSOS 
 
ARTICLE 26È.  - RECURSO CONTRA LES RESOLUCIONS DEL CDS 
Contra les resolucions del CDS es podrà interposar recurs d'apel·lació dins dels trenta 
(30) dies naturals següents a la seva notificació davant el Consell d'Administració del 
Club, que haurà de resoldre en el termini màxim de dos (2) mesos. La resolució del 
recurs d'apel·lació donarà lloc a una resolució ferma contra la qual no hi cabrà cap 
recurs. 
  
  
  



 

DISPOSICIÓ FINAL 
  
1. El present Reglament entrarà en vigor a partir de la data de la seva aprovació per part 
del Consell d' Administració 
2. Per a tot allò que no hagi estat previst en el present Reglament s’aplicarà la normativa 
o legislació relacionada que estigui en vigor, en cada moment. 


