REGLAMENT DE RÈGIM INTERN I DISCIPLINARI DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS I COMPETÈNCIA
Article 1. Normativa aplicable.
El règim disciplinari intern i els procediments que d’ell en derivin es regiran per allò que
estableix el Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text Únic de la
Llei de l’Esport; el Decret 58/2010 de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya;
el Decret 55/2012 de 29 de maig pel qual es modifica el Decret 58/2010 de 4 de maig de
les entitats esportives de Catalunya; els Estatuts de la Federació Catalana de Vela, el
present Reglament; i en el seu defecte la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu comú.
El present Reglament de Règim Intern i Disciplinari desenvolupa el règim disciplinari
establert als Estatuts de la Federació Catalana de Vela i complementa les faltes i sancions
ja regulades en la normativa aplicable anteriorment esmentada.
Article 2. Jurisdicció.
1- Correspon al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva conèixer en primera
instància de la inobservància dels deures i obligacions estatutaris de naturalesa
competitiva i esportiva que cometin clubs, entitats i altres col·lectius federats i associats.
2- Correspon al Comitè de Disciplina Associativa conèixer en primera instància de
la inobservància de les obligacions i deures estatutaris de naturalesa associativa que
cometin Clubs, entitats, així com col.lectius federats i associats.
3- Correspon al Comitè d’Apel·lació conèixer en segona instància els recursos
interposats contra els acords del jutge/jutgessa únic/a, els recursos interposats contra
els acords del Comitè de Disciplina Associativa, contra els acords definitius adoptats en
matèria disciplinària esportiva pels òrgans competents dels clubs afiliats i contra les
decisions dictades pels òrgans electorals de les entitats federades, així com contra les
resolucions preses pel Comitè de Disciplina Associativa.
La potestat jurisdiccional en l’àmbit disciplinari confereix als seus titulars legítims la
possibilitat d’enjudiciar i, si s’escau, de sancionar les persones o les entitats sotmeses al
Règim Disciplinari, segons les seves respectives competències.
Article 3
3.a Principis Generals.
Amb la finalitat que el procediment sigui una garantia de l’eficàcia de l’actuació
federativa i dels drets dels federats, s’estableixen una sèrie de principis que han
d’inspirar el procediment.
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. Principi de contradicció: El procediment es basarà en l’exposició contradictòria
dels fets, garantint en tot cas el dret d’audiència, al·legació i presentació de
proves de les parts.
. Principi d’eficàcia i economia processal: S’acordaran en acte únic tots els tràmits
que, per la seva naturalesa, admetin una impulsió simultània i no en sigui
obligatori el compliment successiu.
. Principi in dubio pro actione: S’atendrà en tot cas a la interpretació més
favorable a l’exercici de l’acció.
. Principi d’imparcialitat: La Federació servirà amb objectivitat els interessos
generals de l’esport de la vela.
. Principi de publicitat: Les persones interessades podran conèixer en qualsevol
moment l’estat de la tramitació del procediment que els ocupi, i obtenir còpies
dels documents que contenen.
3.b Competència.
L’exercici de la potestat jurisdiccional disciplinària del règim intern, en relació amb els
procediments disciplinaris de la Federació Catalana de Vela correspon a:
. Òrgan Instructor: és l’òrgan jurisdiccional encarregat de la instrucció dels
procediments incoats per infracció del règim federatiu intern, format per un instructor
o instructora i assistit per un secretari o secretària.
. Comitè de Disciplina Associativa: és l’òrgan jurisdiccional encarregat de
conèixer i resoldre els expedients per causa d’infracció del règim federatiu intern.
. Comitè d’apel·lació: coneix dels recursos interposats per acords del Comitè de
Disciplina Associativa en el desenvolupament de procediments per causa d’infracció del
règim federatiu intern.

CAPÍTOL II. DE LES INFRACCIONS DEL RÈGIM DISCIPLINARI
En relació a la tipificació de les faltes, a partir de les establertes en l’actual reglament,
aquestes s’han classificat segons la seva naturalesa, quedant de la següent manera
Article 4. De les infraccions de Clubs i Entitats afiliades.
4.1.- Infraccions de naturalesa competitiva
4.1.1. Molt greus
a) El boicot i impediment injustificat contra el normal desenvolupament dels
esdeveniments esportius i actes oficials de la Federació.
b) L’exhibició de pancartes, símbols o emblemes que impliquin incitació a la
violència i a l’odi.
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4.1.2. Greus
a) El frau o pacte del resultat de les competicions.
b) Ús d’una competició per a finalitats polítiques.
4.1.3. Lleus
a) Retards lleus en l’inici d’una competició.
4.2.- Infraccions de naturalesa associativa
4.2.1. Molt greus
a) La desobediència o insubmissió contra decisions i acords federatius.
b) La desobediència o insubmissió contra decisions i acords de l’Assemblea
General.
c) La desobediència o insubmissió contra decisions i acords de la Junta
Directiva.
d) La comissió d’actes contraris a dret.
e) L’actuació deslleial en contra i en perjudici dels interessos i de la imatge
de la vela federada.
f) La incorrecta utilització i destí dels ajuts i subvencions, crèdits, avals i altres
que de forma directa o indirecta s’hagi obtingut per mitjà o intervenció de la Federació.
g) La violació de secret conegut per raó del seu càrrec en el club.
h) La no convocatòria en el termini i condicions legals dels òrgans de govern.
i) Comprometre despeses del pressupost sense l’autorització reglamentària.
j) L’incompliment dels deures o compromisos adquirits.
4.2.2. Greus
a) La utilització de denominacions o activitats pròpies de la Federació.
b) L’incompliment injustificat de l’obligació de contribuir al sosteniment de
la Federació mitjançant el pagament de la quota establerta.
c) L’incompliment dels acords d’Assemblea presos de manera legítima de les
entitats a les que pertanyen: clubs, associacions, seccions, etc. Quan aquestes siguin
entitats federades.
4.2.3. Lleus:
a) La manca de comunicació en temps suficient de modificació de dades de
domiciliació.
b) La manca de comunicació per part de la presidència en temps suficient de
modificacions en els òrgans directius i de govern de les entitats que presideixen.
4.3.- Infraccions de naturalesa esportiva
4.3.1. Molt greus
a) La realització d’activitats i prestació de serveis relacionats amb l’esport en
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condicions que puguin afectar greument la salut i la seguretat de les persones.
4.3.2. Greus
a) La manca d’activitat federada durant un període d’un any, sense que hi
hagi justa causa.
b) L’organització d’activitat esportiva de qualsevol tipus sense el
requeriment de llicència federativa als participants.
c) L’encobriment de l’ànim lucratiu per mitjà d’entitat esportiva sense ànim
de lucre.
d) L’exercici d’activitats declarades incompatibles amb l’activitat o funció
esportiva desenvolupada.
e) L’incompliment d’obligacions o condicions establertes per la llei en
matèria de llicències, instal·lacions, titulacions de tècnics i control sanitari.
f) La manca d’assegurança per responsabilitat civil en els termes legalment
establerts.
4.3.3. Lleus
a) Presentar a una persona com a entrenadora sense tramitar la
corresponent llicència esportiva.
4.4.- Infraccions comunes.
4.4.1. Molt greus
a) El trencament d’una sanció per falta greu.
b) Desobeir una resolució ferma del Tribunal Català de l’Esport.
c) L’abús d’autoritat o la usurpació de funcions.
d) Declaracions públiques de directius/delegats, esportistes, àrbitres o
entrenadors, que incitin als seus equips o als espectadors a la violència, incloses les que
tinguin lloc a través de les xarxes socials de qualsevol índole.
e) Acumular tres o més faltes greus amb sanció ferma en un període no
superior a tres mesos.
f) Acumular cinc o més faltes greus amb sanció ferma durant un any.
4.4.2. Greus
a) La reincidència en faltes greus amb sanció ferma.
b)El trencament de sanció per falta lleu.
c) L’acumulació de tres o més faltes lleus amb sanció ferma en un període no
superior a tres mesos.
d) Dues faltes de puntualitat injustificades a la competició, reunió o
entrenament.
4.4.3. Lleus
a) Retards d’un o dos dies en contestar comunicacions formals de la
federació.
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b) Retards d’un o dos dies en obeir una instrucció o ordre de la Federació.
Article 5. De les infraccions d’Esportistes, Associats, Tècnics, Jutges i Oficials:
5.1.- Infraccions de naturalesa competitiva
5.1.1. Molt greus
a) El boicot i impediment injustificat contra el normal desenvolupament dels
esdeveniments esportius i actes oficials de la Federació.
b) La introducció i exhibició de pancartes, símbols o emblemes que impliquin
incitació a la violència i a l’odi.
c) La participació violenta en baralla o desordres púbics en els recintes esportius
o els seus voltants que ocasionin danys o riscos a les persones o béns.
d) Les agressions o coaccions a jutges, oficials, tècnics i directius, així com a altres
autoritats esportives o contra el públic assistent i esportistes.
e) Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’una prova o
d’una competició o que obliguin a suspendre’ls temporal o definitivament.
f) La desobediència manifesta de les ordres i les instruccions emeses de jutges,
oficials, tècnics i directius, així com de les altres autoritats esportives.
g) Els actes dirigits a predeterminar no-esportivament el resultat d’una prova o
competició.
h) El consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar artificialment la
capacitat física i la pràctica d’activitats o la utilització de mètodes antireglamentaris que
puguin modificar o alterar els resultats d’una competició o prova.
i) La promoció del consum de substàncies o fàrmacs o la incitació a consumirne o a practicar o utilitzar els mètodes a què es refereix l’apartat anterior.
j) L’ agressió o falta de respecte pública, evident i reiterada a qualsevol persona
o estament en una competició.
k) L’ incompliment de qualsevol sanció imposada per la Federació.
5.1.2. Greus
a) Els insults i ofenses a jutges, oficials, tècnics i directius, així com a altres
autoritats esportives o contra el públic assistent i esportistes.
b) Les conductes que alterin el desenvolupament normal d’una prova o
competició.
c) L’incompliment d’ordres de convocatòries o d’instruccions emanades de
jutges, oficials, o tècnics, de directius i de les altres autoritats esportives competents.
d) Competir amb un manifest desinterès i de manera reiterada.
e) La falta de respecte manifesta i pública, amb greus desconsideracions a
companys, entrenadors, delegats o qualsevol persona mentre estigui sota la disciplina
de la Federació.
f) No presentar-se a competicions estant convocat/a sense justificació suficient.
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5.1.3. Lleus
a) L’activitat passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes de
jutges, oficials, tècnics, directius i totes les altres autoritats esportives en l’exercici
de llurs funcions..
b) Una falta de puntualitat injustificada a desplaçaments i competicions.
c) Competir amb un manifest desinterès i de manera puntual.
d) La desconsideració o falta de respecte puntual a companys, contrincants,
àrbitres, espectadors, patrocinadors i tècnics, sense que causi perjudici greu als
interessos de la Federació.
e) Formular observacions a jutges, àrbitres o autoritats esportives en l’exercici
de les seves funcions de forma que suposi una lleugera incorrecció.
f) Assistir a proves esportives i recollir medalles i trofeus en competicions
sense la deguda indumentària.
g) No avisar de la no assistència a les competicions amb 48h. d’antelació.
5.2.- Infraccions de naturalesa associativa
5.2.1. Molt greus
a) La desobediència o insubmissió contra decisions i acords legítimament
adoptats pels òrgans federatius.
b) La comissió d’actes contraris a dret.
c) L’actuació deslleial en contra i en perjudici dels interessos i de la imatge de
la vela federada
d) Els abusos d’autoritat o usurpació de funcions.
e) La no satisfacció reiterada de la quota establerta pel club i per la instal·lació
en la que es desenvolupa l’activitat esportiva.
f) L’incompliment de qualsevol sanció imposada per la Federació.
g) La protesta tumultuària que impedeixi la celebració d’una assemblea, reunió
de la Junta Directiva o competició, que obligui a la seva suspensió temporal o definitiva.
h) La protesta o actuació individual airada i ofensiva durant la celebració
d’actes socials, assemblees o reunions de la Junta Directiva.
5.2.2. Greus
a) L’incompliment injustificat de l’obligació de contribuir al sosteniment de la
Federació mitjançant el pagament de la quota establerta.
b) Ocasionar danys greus a instal·lacions o béns materials de manera
premeditada.
c) Utilitzar la imatge de la Federació per a fins particulars i allunyats dels
objectius propis de l’entitat.
5.2.3. Lleus
a) El descuit de la conservació i cura dels locals socials, instal·lacions esportives
i altres medis materials que es posin a disposició per a la pràctica de l’esport.
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5.3.- Infraccions de naturalesa esportiva
5.3.1. Molt greus
a) La realització d’activitats i prestació de serveis relacionats amb l’esport en
condicions que puguin afectar greument la salut i la seguretat de les persones.
b) La realització dolosa de danys en instal·lacions esportives i el mobiliari o
equipaments esportius.
c) La participació violenta en baralla o desordres públics en els recintes
esportius o els seus voltants que ocasionin danys o riscos a les persones o béns.
d) Els abusos d’autoritat o usurpació de funcions.
e) La incorrecta utilització i destí dels ajuts i subvencions, crèdits, avals o altres
que de forma directa o indirecta s’hagi obtingut per mitjà o intervenció de la Federació.
f) L’agressió o falta de respecte pública, evident i reiterada a qualsevol
persona o estament en l’exercici de l’esport.
g) El vandalisme, robatori i destrosses notoris i premeditats en instal·lacions i
material durant l’exercici de la pràctica esportiva.
h) L’incompliment de qualsevol sanció imposada per la Federació.
i) La protesta o actuació individual airada i ofensiva en l’ incompliment de les
ordres o instruccions de jutges, tècnics o directius.
5.3.2. Greus
a) Ocasionar danys greus a instal·lacions o béns materials de manera
premeditada.
5.3.3. Lleus
a) L’incompliment de normes esportives per negligència o descurança, llevat
dels casos tipificats com a greus o molt greus.
b) Entrenar amb un manifest desinterès i de manera reiterada.
c) La desconsideració o falta de respecte ocasional a companys i tècnics, sense
que causi perjudici greu als interessos de la Federació.
d) El descuit de la conservació i cura dels locals socials, instal·lacions esportives
i altres mitjans materials que es posin a disposició per a la pràctica de l’esport.
e) La desobediència puntual en qüestions de poca importància a les indicacions
dels entrenadors, directius o personal competent, si hi ha penediment posterior.
f) Assistir als entrenaments sense la deguda indumentària.
g) Retirar-se de l’entrenament sense avisar al responsable.
5.4.- Infraccions comunes.
5.4.1. Molt greus
a) El trencament de sanció imposada per falta greu o molt greu.
b) Desobeir una resolució ferma del Tribunal Català de l’Esport.
c) Les accions o omissions que com a tals tipifiquin les disposicions legals
vigents.
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d) L’abús d’autoritat o la usurpació de funcions.
e) Declaracions públiques de directius/delegats, esportistes, àrbitres o
entrenadors, que incitin als seus equips o als espectadors a la violència, incloses les que
tinguin lloc a través de les xarxes socials de qualsevol índole.
f) Acumular tres o més faltes greus amb sanció ferma en un període no
superior a tres mesos.
g) Acumular cinc o més faltes greus amb sanció ferma durant un any.
5.4.2. Greus
a) La reincidència en infraccions lleus.
b)El trencament de sanció ferma per falta lleu.
c) L’acumulació de tres o més faltes lleus amb sanció ferma en un període no
superior a tres mesos.
d) Dues faltes de puntualitat injustificades a la competició, reunió o
entrenament.
5.4.3. Lleus
a) No contestar comunicacions formals de la federació.
b) Retard injustificat en obeir una instrucció o ordre de la Federació.
Article 6. De les infraccions de Directius
6.1.- Infraccions de naturalesa competitiva
6.1.1. Molt greus
a) El boicot i impediment injustificat contra el normal desenvolupament dels
esdeveniments esportius i actes oficials de la Federació.
b) Els actes, manifestacions i qualsevol tipus de conducta que directa o
indirectament indueixin o incitin a la violència.
6.1.2. Greus
a) L’agressió o falta de respecte pública, evident i reiterada a qualsevol
persona o estament en una competició.
6.1.3. Lleus
a) L’ús en l’àmbit públic i actuant en nom de la Federació de paraules o
expressions malsonants que atemptin als valors de l’esport.
6.2.- Infraccions de naturalesa associativa
6.2.1. Molt greus
a) La desobediència o insubmissió contra decisions i acords preses
legítimament pels òrgans federatius.
b) La comissió d’actes contraris a dret.
Moll de Gregal, 33 (Port Olímpic) 08005 Barcelona | T: +34 93 224 39 00 | info@vela.cat | vela.cat

c) L’actuació deslleial en contra i en perjudici dels interessos i de la imatge
de la vela federada
d) Els abusos d’autoritat o usurpació de funcions.
e) La no convocatòria, en els terminis o condicions estatutàries, de manera
sistemàtica i reiterada, dels òrgans col·legiats de la Federació.
f) La violació de secrets que es coneguin per raó del càrrec.
g)La utilització incorrecta dels fons privats de la Federació, així com de les
subvencions, els crèdits, els avals i altres ajudes públiques rebudes.
h) L’ actuació corrupta o fraudulenta en l’exercici de les seves funcions.
i) L’ obtenció de contraprestacions o beneficis anàlegs de terceres persones
o entitats per la contractació de béns i serveis per part de la Federació.
j) La contraprestació per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers
amb la Federació. A efectes d’auto contractació, es tindran per empreses pròpies,
aquelles de titularitat del cònjuge, persona en convivència anàloga, descendents i
ascendents.
k) El retràs en l’execució de les tasques i/o gestions encomanades per la Junta
Directiva de manera reiterada.
l) La no convocatòria, en els terminis i condicions legals de forma sistemàtica
i reiterada, dels òrgans col·legiats.
m) La incorrecta utilització dels fons privats i de les subvencions, crèdits, avals
i demés ajudes de qualsevol administració o organisme públic.
6.2.2. Greus
a) La inassistència reiterada i sistemàtica sense justificació a les
convocatòries dels òrgans directius de la Federació.
b) Els insults i ofenses contra altres directius.
c) Les conductes que alterin el desenvolupament normal de les sessions dels
òrgans de govern.
d)L’incompliment dels acords d’Assemblea de les seves entitats. Quan
aquestes siguin entitats federades.
e)El retard en l’execució de les tasques i/o gestions encomanades per la
Junta Directiva de manera puntual.
6.2.3. Lleus:
a) La descurança i incompliment sistemàtic i reiterat sense causa justificada
a les convocatòries d’actes i assistències a esdeveniments rellevants de la Federació.
b) L’ activitat passiva en el compliment dels acords i decisions dels òrgans
federatius legítimament adoptats.
6.3.- Infraccions de naturalesa esportiva
6.3.1. Molt greus
a) El boicot i impediment injustificat contra el normal desenvolupament dels
entrenaments o anàlegs.
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b) Els actes, manifestacions i qualsevol tipus de conducta que directa o
indirectament, indueixin o incitin a la violència.
6.3.2. Greus
a) L’exercici d’activitats declarades incompatibles amb l’activitat o funció
esportiva desenvolupada.
6.3.3. Lleus
a) Fer declaracions o gesticulacions que, de manera clara i ostensible, incitin a
la violència o discriminació per qualsevol motiu.
b) Retardar injustificadament l’inici d’entrenaments o competicions esportives.
6.4.- Infraccions comunes.
6.4.1. Molt greus
a) Declaracions públiques de directius/delegats, esportistes, àrbitres o
entrenadors, que incitin als seus equips o als espectadors a la violència, incloses les que
tinguin lloc a través de les xarxes socials de qualsevol índole.
b) Les establertes pels esportistes quan els hi sigui d’aplicació.
c) Acumular tres o més faltes greus amb sanció ferma en un període no
superior a tres mesos.
d) Acumular cinc o més faltes greus amb sanció ferma durant un any.
6.4.2. Greus
a) La reincidència en faltes lleus per sanció ferma.
b)El trencament de sanció per falta lleu.
c) Les establertes pels esportistes quan els hi sigui d’aplicació.
d) L’acumulació de tres o més faltes lleus amb sanció ferma en un període no
superior a tres mesos.
e) Dues faltes de puntualitat injustificades a la competició, reunió o
entrenament.
6.4.3. Lleus:
a) ) Les establertes pels esportistes quan els hi sigui d’aplicació.
CAPÍTOL III. DEL PROCEDIMENT JURISDICCIONAL
Article 7. De la incoació i la investigació prèvia.
7.1.- 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 a
continuació.
7.2.- El procediment per a enjudiciar les infraccions s’inicia amb la providència del
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Comitè de Disciplina Associativa o a denúncia de la persona interessada. Les denúncies
han d’expressar la identitat de la persona o persones que les presentin, la relació dels
fets que puguin constituir infracció i sempre que sigui possible la identificació dels
presumptes responsables.
7.3.- El Comitè de Disciplina Associativa, abans que acordi iniciar el procediment, pot
ordenar les investigacions i les actuacions necessàries per a determinar si hi concorren
amb caràcter previ circumstàncies que justifiquin l’expedient; especialment pel que fa a
determinar els fets susceptibles de motivar la incoació del procediment, a identificar la
persona o les persones que en puguin resultar responsables i a altres circumstàncies.
7.4.- El Comitè de Disciplina Associativa, 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 ser constitutius d’infracció. En cas contrari dicta la resolució oportuna
que acorda la improcedència d’iniciar l’expedient; la qual es notifica al denunciant.
7.5.- 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 del
Comitè d’Apel·lació, en el termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la
notificació.
Article 8. De les mesures provisionals.
Un cop iniciat el procediment, l’òrgan competent per a resoldre’l podrà adoptar, d’ofici
o a instància de part, les mesures provisionals que estimi escaients per a assegurar
l’eficàcia de la resolució que en el seu cas pogués recaure, si existissin elements de judici
suficient.
No es podran adoptar mesures provisionals que puguin causar perjudici de difícil o
impossible reparació als interessats o que impliquin violació de drets emparats en les
lleis.
Les mesures provisionals podran ésser alçades o modificades durant la tramitació del
procediment, d’ofici o a instància de part, en virtut de circumstàncies sobrevingudes o
que es varen poder tenir en compte en el moment de la seva adopció.
En tot cas, s’extingiran amb l’eficàcia de la resolució que posi fi al procediment
corresponent.
Article 9. De la Providència d’inici
La providència en què s’acordi l’inici del procediment ha de contenir:
. Nomenament de l’òrgan instructor.
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. Relació succinta dels fets.
. Qualificació.
. Identificació dels presumptes responsables.
. Sanció que hi pot correspondre com a pertinent.
. Mesures provisionals, en el seu cas.
Article 10. Causes d’Abstenció i Recusació
10.1.- A l’òrgan instructor els són aplicables les causes d’abstenció i recusació següents:
. Per causa d’interès personal a l’assumpte del qual es tracti, o en altre la
resolució del qual pugui influir la d’aquell; pertànyer a entitat part del procediment o
tenir qüestió litigiosa pendent amb alguna d’elles.
. Tenir parentiu de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat fins al segon,
amb qualsevol de les parts o els seus representants o assessors; així com, compartir
despatx professional o estar associat amb aquests per a l’assessorament, la
representació o el mandat.
. Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les parts
mencionades a l’apartat anterior.
. Haver tingut intervenció com a pèrit o com a testimoni en el procediment del
qual es tracti.
. Tenir relació de servei amb persona natural i jurídica interessada directament
en l’assumpte, o haver-ne prestat en els darrers dos anys serveis professionals de
qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc.
10.2.- 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 haurà de resoldre sobre la recusació en el termini
dels tres dies hàbils següents.
Article 11. De la prova
11.1.- En la providència que s’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.
11.2.- Un cop transcorregut el termini establert en el paràgraf anterior, 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 seva resolució.
Les diligències de prova hauran de practicar-se en un termini màxim de 20 dies hàbils, i
els interessats podran ser presents.
11.3.- Contra la resolució de l’instructor/a que denegui la pràctica d’una prova
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proposada pels interessats, aquests poden reclamar a l’òrgan superior, dins els tres dies
hàbils següents, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució. El Comitè
de Disciplina Associativa, en els tres dies hàbils següents, resoldrà sobre l’admissió o el
rebuig de la prova proposada i, en el cas que l’admeti inclourà les previsions pertinents
per a l’efectiva pràctica de la diligència.
Article 12. De l’elevació i finalització del Procediment.
12.1.- Un cop transcorregut el termini fixat per la pràctica de les proves, l’instructor/a,
en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què fineix el termini
per a la pràctica de proves; proposarà el sobreseïment i arxivament de l’expedient, si
considera que no hi ha motius per formular cap plec de càrrecs o, en cas contrari,
formularà 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 s’escau, el plec de càrrecs i la proposta de resolució
s’han de notificar els interessats perquè en el termini de deu dies hàbils comptats des
de l’endemà de la notificació, puguin presentar les al·legacions que considerin
oportunes en defensa de llurs drets i interessos.
12.2.- Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les
al·legacions, la Comissió eleva l’expedient al Comitè de Disciplina Associativa per a
resoldre’l; mantenint o modificant la proposta de resolució a la vista de les al·legacions
formulades pels interessats.
12.3.- 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 deliberació.
CAPÍTOL IV. DE LES SANCIONS I LA RESPONSABILITAT DISCIPLINÀRIA
Article 13. De les Sancions
13.1.- Per raó de les infraccions tipificades en aquest títol es poden imposar les sancions
següents:
A les faltes molt greus se’ls aplicarà les següents sancions:
a) La privació dels drets de directiu i la separació de l’òrgan de govern.
b) La suspensió temporal de la Llicència Federativa.
c) La multa, en els casos que l’infractor sigui entitat esportiva o persona
retribuïda per llur tasca en l’àmbit federatiu.
d) La privació de la Llicència Federativa.
e) L’expulsió de la Federació.
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A les faltes greus se’ls aplicarà les següents sancions:
a) La suspensió o la inhabilitació temporal.
b) La suspensió temporal dels drets d’afiliat.
A les faltes lleus se’ls aplicarà les següents sancions:
a) L’avís.
b) L’amonestació pública.
13.2.- Les sancions són imposades simultàniament de forma acumulativa, atenent en
qualsevol cas el principi de proporcionalitat.
Article 14. De les circumstàncies modificatives de la Responsabilitat
14.1.- Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
. La reincidència.
. La relació de confiança.
. El perjudici econòmic causat.
14.2.- Són circumstàncies atenuants
. La provocació suficient, escomesa amb anterioritat immediata a la comissió de
la infracció.
. El penediment espontani.
14.3.- Els òrgans disciplinaris poden, en l’exercici de llur funció, quan apliquin les
agreujants i atenuants establertes en el present reglament, graduar les sancions segons
la naturalesa dels fets, la personalitat del responsable i les conseqüències de la infracció.
Article 15. De l’extinció de la responsabilitat
15.1.- La responsabilitat disciplinària s’extingeix per:
. Compliment de la sanció.
. Prescripció de les infraccions o les sancions.
. Per la mort o dissolució del responsable.
. Per aixecament de la sanció.
15.2.- Les infraccions prescriuen en el termini d’un any d’haver estat comeses. El termini
comença a comptar el dia en què s’han comès, s’interromp en el moment que s’acorda
iniciar el procediment; i torna a comptar si l’expedient es veu sotmès a paralització
injustificada de més de dos mesos no imputable al presumpte responsable.
15.3.- Les sancions prescriuen en el termini d’un any, comptat a partir de l’endemà del
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dia que adquireix fermesa la resolució per la qual s’imposa o el dia que se n’ha violat el
compliment, si la sanció havia començat a complir-se.
15.4.- Les sancions imposades són immediatament executives, sense que les
reclamacions o els recursos que s’hi interposin en contra aturin 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 preventiva si hi concorre alguns dels requisits següents:
. Per causa de nul·litat de Ple Dret de la sanció imposada.
. Si la no-suspensió pot comportar danys o perjudicis irreparables.
. Si hi ha aparença de bon dret a favor de la persona que interposa el recurs.
. Si la no-suspensió pot comportar la impossibilitat d’aplicar la resolució del
recurs.
Article 16. Els recursos
Contra les resolucions definitives dictades pel Comitè de Disciplina Associativa es pot
interposar recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la Federació, en el termini dels tres
dies hàbils següents al de la notificació de la resolució.
Esgotada la via federativa, el recurs contra la resolució definitiva ha d’ésser davant de
l’autoritat judicial; sens perjudici que per voluntat comuna de les parts es sotmeti el
conflicte a l’arbitratge del Tribunal Català de l’Esport, d’acord els termes de la llei.

CAPÍTOL V. REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE VELA
Article 17. Objecte i àmbit d’aplicació.
1.- Les disposicions d’aquest reglament complementen les normes de regulació i
funcionament establertes en la legislació d’aplicació i en els Estatuts de la Federació
Catalana de Vela i tenen com a objectiu regular i organitzar el funcionament intern de
la Federació Catalana de Vela, afavorint la convivència esportiva i social de i entre els
diferents estaments que la integren.
2.- El present Reglament serà d’aplicació a totes les persones vinculades laboralment a
la Federació, així com a totes les persones i entitats federades.
El coneixement, compliment i acceptació del present reglament és un requisit
indispensable per a tot federat/da i associat/da.
Article 18. Òrgans de govern.
Els òrgans de govern de la Federació estan recollits als estatuts i són:
a) L’Assemblea General.
b) La Presidència.
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c)
d)
e)
f)

La Junta Directiva.
Els òrgans tècnics i de competició.
Els òrgans jurisdiccionals.
La direcció o gerència de la Federació.

Article 19. Assemblea i acords.
1.- En relació a les Assemblees, per poder assistir i votar, els federats hauran
d’identificar-se amb el DNI a l’entrada de la reunió.
2.- Per a poder impugnar una acta o acord d’una assemblea, el soci/a o socis/es
s’identificaran degudament mitjançant fotocòpia del DNI, adjuntant dita fotocòpia en
l’escrit motivat d’impugnació.
Article 20. Vot de censura.
Complementant l’article 41 dels estatuts de la Federació Catalana de Vela s’especifica
que, en relació a la sol·licitud de censura, en concret respecte les signatures que avalen
la sol·licitud; les mateixes hauran d’anar acompanyades amb la corresponent fotocòpia
del DNI dels signants, com a mètode d’identificació.
Article 21. Aspectes econòmics i administratius.
1.- Tot federat/da i associat/da de la Federació Catalana de Vela té la responsabilitat i el
deure d’abonar les quotes i altres cànons o bestretes acordades per l’Assemblea
corresponent.
2.- Les quotes ordinàries seran ingressades dins dels primers 5 dies hàbils de cada mes
en el compte bancari de la Federació Catalana de Vela, indicant el nom de l’afiliat en
l’assumpte. Les extraordinàries, bestretes i cànons en el moment que s’indiqui en l’acord
corresponent.
3.- En cas d’impagament, la Federació reclamarà l’abonament pendent i una vegada duts
a terme els tràmits establerts en el present reglament la Junta Directiva podrà deixar en
suspens els drets del federat/da fins l’abonament de la quota o donar-lo/la de baixa. En
aquest cas seria com a conseqüència d’una infracció de naturalesa associativa greu, de
conformitat amb els articles 104.1.2.2 i 107 dels estatuts o 4.2.2 del Reglament de Règim
Disciplinari.
4.- Als imports impagats se’ls afegiran les despeses carregades per l’entitat de crèdit
corresponent i un recàrrec de 20 euros per les despeses de gestió ocasionades a la
Federació.
Article 22. Escoles de Vela.
Amb l’objectiu de facilitar la gestió administrativa dels Clubs i la transparència en els
transaccions econòmiques, en aquells casos en els que les escoles de vela estiguin
gestionades per una entitat aliena a la Federació, el Club titular de l’escola donarà l’
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ordre a l’entitat gestora per a que aboni directament a la Federació, abans del dia 5 de
cada mes, els imports acordats i meritats. L’entitat haurà d’indicar a l’ingrés l’assumpte
“Escola de Vela del Club......”.
Article 23. Comportament i relacions.
Tota persona, club i entitat afiliada té el deure de respectar i vetllar pels principis
següents:
1.- Respectar la llibertat de consciència i la dignitat, integritat i intimitat de tots
els seus membres i els que formen la Federació Catalana de Vela.
2.- Comportar-se en tot moment amb correcció i respecte vers els demés en
totes les activitats en les que es participa.
3.- Abstenir-se de fer comentaris públics referits a persones i/o entitats i
activitats relacionades amb la Federació Catalana de Vela quan puguin resultar ofensives
per a tercers i/o afectar a la imatge de la Federació Catalana de Vela.
4.- Participar activament i esforçar-se al màxim en les activitats que organitza la
Federació Catalana de Vela.
5.- Prestar l’atenció deguda a les indicacions i acords de l’Assemblea de la
Federació Catalana de Vela i els membres de la Junta Directiva, així com de l’staff tècnic.
6.- Col·laborar i participar en aquelles activitats i iniciatives orientades a una
millora de les activitats, convivència o funcionament de la Federació Catalana de Vela.
7.- Fer un ús correcte de les instal·lacions i materials de la Federació Catalana de
Vela o qualsevol dels clubs o entitats a aquesta afiliats.
Article 24. Règim disciplinari.
Són infraccions molt greus, greus o lleus, segons s’estableixi en el present Reglament de
Règim Intern i Disciplinari, l’incompliment del present Reglament de Règim Intern i
Disciplinari.
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