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Reglament de Règim disciplinari de la Federació Andorrana 
de Patinatge

Article 1. Objecte

El present reglament té per objecte el desenvolupament de la normativa disciplinaria establerta amb
caràcter general en el capítol V de la Llei 37/2018, del 20 de desembre, de l’esport del Principat
d’Andorra, sobre règim disciplinari i altres disposicions desenvolupats en ella, i en els Estatuts i el
propi ordenament de la Federació Andorrana de Patinatge (en endavant FAP).

Article 2. Àmbit d’aplicació

L’àmbit de la disciplina esportiva d’aquest capítol comprèn les infraccions de les regles del joc o la
competició,  les relacionades amb la conducta esportiva i  les que es cometen contra les normes
generals  esportives  en  el  marc  de  les  manifestacions  esportives  nacionals  i,  si  és  el  cas,
internacionals comeses per les persones que hi participen, en l’àmbit de les disciplines esportives
que conformen la FAP.

Article 3. Potestat disciplinaria

1.  L'exercici  de  la  potestat  disciplinària  esportiva correspon a  la  FAP en relació  amb totes  les
persones que formen part de l’estructura orgànica; els seus esportistes, tècnics i directius; els jutges
i  els  àrbitres  i,  en  general,  totes  les  persones  i  entitats  federades  que  duen  a  terme  l’activitat
esportiva  corresponent  en  el  seu  àmbit  de  competència.  L’exercici  de  l’esmentada  potestat
disciplinaria esportiva, correspondrà en primera instància a la Junta de la FAP .

2. En l’exercici de les seves funcions, els òrgans disciplinaris, dins del que s’hagi establert per la
infracció de que es tracti, tot i imposant la sanció en el grau que s’escaigui, pel que prendran en
consideració la naturalesa dels fets, i la concurrència o no de circumstàncies agreujants o atenuants
de la responsabilitat.

3.  La  Comissió  Jurídica  Esportiva  del  Govern  és  l’òrgan  que  decideix  en  darrera  instància
administrativa sobre les qüestions en matèria esportiva de la seva competència establertes per la
legislació vigent i per les disposicions reglamentàries que la desenvolupin.

4.  La  Comissió  Jurídica  esportiva  és  l’òrgan  sancionador  competent  per  resoldre  les  possibles
infraccions o omissions comeses per part dels membres de la Junta de la FAP.

5. La Comissió Jurídica Esportiva resol en darrera instància sobre els  recursos que s’interposin
contra les resolucions de la Junta de la FAP en els supòsits, la forma i els terminis establerts per la
normativa d’aplicació.

6. La Comissió Jurídica Esportiva també té competència per resoldre en qualsevol altra acció o
omissió que, per la seva transcendència dins l’activitat esportiva,  estimi oportú tractar l’ofici,  a
instància del Govern.
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De les infraccions i sancions

Article 4. Infraccions

Segons la seva gravetat, les infraccions esportives es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 5. Infraccions molt greus

1. Són infraccions molt greus:

a) Els  comportament,  les  actituds  i  els  gestos  agressius  o antiesportius  que s’adrecin a
l’àrbitre, al jutge, als esportistes o al públic.

b) L’alineació indeguda i la incompareixença o la retirada injustificades de les proves, els
jocs o les competicions.

c) La negativa injustificada a assistir a les convocatòries, als entrenaments, a les proves o a
les competicions de les seleccions esportives nacionals.

d) Les modificacions fraudulentes del resultat de les proves o competicions, incloses les
conducte  prèvies  a  la  celebració  que intentin  influir  en  el  resultat  mitjançant  acord,
intimidació, preu o qualsevol altre mitjà fraudulent.

e) La manipulació o l’alteració del material d’equipament esportiu, en contra de les regles
tècniques, quan pugui alterar el resultat de les proves o posi en perill la integritat de les
persones.

f) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
g) Les declaracions públiques de directius, tècnics, àrbitres, esportistes o afeccionats que

inciten els seus equips o els espectadors a la violència, el racisme, la xenofòbia o la
intolerància en l’esport.

h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’un joc, una prova o una
competició.

i) El trencament de la sanció imposada per infracció molt greu o greu d’acord al present
règim disciplinari.

j) La inexecució de les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva.
k) Les que estableixin amb aquest caràcter els associats de la FAP. 
l) L’exercici d’una professió esportiva sense la titulació esportiva corresponent quan posa

en perill o constitueix un risc per a les persones.
m) La promoció, incitació, consum o utilització de pràctiques prohibides a que es refereix el

títol IV de Seguretat, salut i lluita contra el dopatge de la Llei de l’esport del Principat
d’Andorra,  així com la negativa a atendre els controls exigits pels  òrgans i  persones
competents, o qualsevol acció u omissió que impedeixi o pertorbi la correcta realització
de dits controls.

2. Amb independència de les infraccions establertes a l’apartat anterior, són infraccions específiques
molt greus les infraccions següents comeses pel President i altres membres de la Junta de la FAP:

a) L’incompliment  dels  acords  de  l'Assemblea  General,  i  també  de  les  disposicions
estatutàries o reglamentàries.

b) La no convocatòria de forma sistemàtica i reiterada, en els terminis o les condicions
legals, dels òrgans col·legiats esportius.

c) La utilització incorrecta dels fons privats de la FAP o de les subvencions, els crèdits, els
avals i els altres ajuts que pugui atorgar l’Administració pública, sense perjudici de les
reclamacions que puguin correspondre per la via jurisdiccional competent. L’apreciació
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de la utilització incorrecta de fons públics es regeix pels criteris fixats a la legislació
vigent  pel  que fa a  l’ús  d’ajudes  i  subvencions  públiques.  Per apreciar  la  utilització
incorrecta de fons privats es té en compte el caràcter culpable o dolós de les conductes.

d) La utilització incorrecta de subvencions, material i altres ajuts que es puguin obtenir
d’empreses i particulars.

e) L’organització  d’activitats  o  competicions  esportives  de  caràcter  internacional  sense
l’autorització preceptiva.

f) Contreure  obligacions  econòmiques  que  puguin  comportar  un  perjudici  greu  per  a
l’economia de l’entitat sense la disponibilitat pressupostària prèvia.

g) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs de
representació o de direcció d’entitats esportives.

h) Les que estableixin amb aquest caràcter els associats de la FAP.
i) El trencament de les sancions greus imposades d’acord amb les disposició del present

règim disciplinari.
j) La no expedició injustificada de llicències federatives, i també l’expedició fraudulenta

de les mateixes llicències.

Article 6. Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) Actuar  públicament  i  notòriament  contra  la  dignitat  o  el  respecte  que  exigeix  el
desenvolupament  de  l’activitat  esportiva,  sempre  que  aquesta  actuació  no  tingui  el
caràcter d’infracció molt greu.

b) Els insults i les ofenses greus a jutges, àrbitres, esportistes, tècnics, autoritats esportives,
públic assistent i altres participants en els esdeveniments esportius.

c) La  manipulació  i  l’alteració,  ja  sigui  personalment  ja  sigui  mitjançant  persona
interposada, del material o l’equipament esportiu en contra de les regles tècniques de
cada esport quan la conducta no sigui considerada com a infracció molt greu.

d) La  no  convocatòria,  en  els  terminis  o  les  condicions  legals,  dels  òrgans  col·legiats
esportius.

e) El trencament de la sanció o de la mesura cautelar imposada per una falta lleu d’acord
amb les disposicions d’aquest règim disciplinari.

f) La negativa injustificada a assistir a actes públics de les seleccions, com per exemple,
presentació de seleccions als mitjans de comunicació i lliurament de trofeus.

g) Les que estableixin amb aquest caràcter els associats de la FAP.
h) L’incompliment  de  les  regles  d’administració  i  gestió  del  pressupost  i  patrimoni

previstes en la Llei de l’esport del Principat d’Andorra.
i) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o la

funció esportiva exercida.
j) L’exercici d’una professió esportiva sense la titulació esportiva corresponent quan no

posa en perill ni constitueix un risc per a les persones.
k) L’ús de la denominació de competició oficial sense el reconeixement preceptiu quan en

resultin perjudicis econòmiques greus per a terceres persones.
l) La  organització  de  proves,  jocs  o competicions  i  tornejos  oficials que  es  celebrin  a

Andorra  amb participació  d’equips  i/o  esportistes  estrangers,  sense haver  realitzat  la
preceptiva comunicació a la FAP.

m) La participació en proves, jocs o competicions i tornejos  oficials que es celebrin fora
d’Andorra sense la preceptiva autorització de la FAP.
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Article 7. Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

n) Les observacions formulades, de manera incorrecta, a jutges, àrbitres, tècnics i directius,
i totes les altres autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions.

o) La incorrecció amb el públic, els companys i els subordinats.
p) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de jutges,

àrbitres i totes les altres autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions.
q) El descuit en la conservació dels locals socials, instal·lacions i altres mitjans materials.
r) Les conductes clarament contràries a les normes esportives que no es tipifiquen com a

molt greus o greus en el present règim disciplinari o en les normes reglamentàries o
estatutàries dels clubs que formen part de la FAP, o en la Llei de l’esport del Principat
d’Andorra.

s) Les que estableixin amb aquest caràcter les entitats esportives com a infracció de les
regles del joc, la prova o la competició, i de la conducta esportiva.

t) La organització de proves,  jocs  o competicions  de caràcter  amistós que es celebri  a
Andorra  amb participació  d’equips  i/o  esportistes  estrangers,  sense haver  realitzat  la
preceptiva comunicació a la FAP.

u)
 Article 8. Circumstàncies modificadores de la responsabilitat

1. Són circumstàncies agreujants de la responsabilitat:
a) La reiteració.
b) La reincidència.
c) La remuneració o l’ànim de lucre.
d) El perjudici econòmic ocasionat.

2. Són circumstàncies atenuats de la responsabilitat:
a) L’existència  d’una  provocació  suficient,  immediatament  anterior  a  la  comissió  de  la

infracció.
b) El penediment espontani.
c) El fet de no haver estat sancionada la persona infractora, amb anterioritat, en el transcurs

de la seva vida esportiva.

Article 9.  Sancions

1. A la comissió de les infraccions tipificades com molt greus, es podrà imposar una de les següents
sancions:

a) Sanció d’un import entre 3.001 i 12.000 euros.
b) Pèrdua o descens de categoria o divisió.
c) Celebració de la prova, partit o competició a porta tancada.
d) Prohibició d’accés als llocs de desenvolupament de les proves, partits o competicions,

per temps no superior a 5 anys.
e) Pèrdua definitiva dels drets com a soci de la respectiva associació o club esportiu.
f) Clausura del recinte esportiu per un període de 4 encontres o proves en una mateixa

temporada.
g) Inhabilitació per ocupar càrrecs en la organització esportiva o suspensió o privació de la

llicència  federativa  per  un  termini  de  dos  a  cinc  anys,  en  adequada  proporció  a  la
infracció comesa.
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h) Inhabilitació  definitiva  per  ocupar  càrrecs  en  la  organització  esportiva,  o  privació
definitiva de llicència federativa. Aquesta sanció únicament podrà acordar-se, de mode
excepcional, per la reincidència en infraccions d'extraordinària gravetat.

2.  Per  la  comissió  d’infraccions  tipificades  com a  molts  greus  per  part  del  President  i  altres
membres de la FAP , es podrà imposar una de les següents sancions:

a) Amonestació  pública.  Correspondrà  la  imposició  d’aquesta  sanció  en  els  supòsits
següents:
i. Per  la  comissió de  la  infracció  prevista  en  l’apartat  a)  de  l’article  6  del  present

reglament de règim disciplinari.
ii. Per la comissió de la infracció prevista en l’apartat c) i d) de l’article 6 del present

règim disciplinari, quan la incorrecta utilització no excedeixi del 10% del total del
pressupost anual de la FAP.

iii. Per la comissió de la infracció prevista en l’apartat e) de l’article 6 del present règim
disciplinari

b) Inhabilitació  temporal  de  dos  mesos  a  un  any.  Correspondrà  la  imposició  d’aquesta
sanció en els supòsits següents:
i. Per la comissió de la infracció prevista en l’apartat a) de l’article 6 del present règim

disciplinari, quan l’incompliment es produeixi en supòsits manifestament molt greus,
previ  requeriment  formal  a  l’efecte,  realitzat  per  l’òrgan  disciplinari  esportiu
competent.

ii. Per la comissió de la infracció prevista en l’apartat b) de l’article 6 del present règim
disciplinari.

iii. Per  la  comissió  prevista  en  l’apartat  c)  i  d)  de  l’article  6  del  present  règim
disciplinari,  bé  quan  la  incorrecta  utilització  excedeixi  de  l’1%  del  total  del
pressupost de la FAP, bé quan coincideixi amb l’agreujant de reincidència.

iv. Per la comissió de la infracció prevista en l’apartat f) de l’article 6 del present règim
disciplinari.

v. Per la comissió de la infracció prevista en l’apartat e) de l’article 6 del present règim
disciplinari, quan  coincideixi amb l’agreujant de reincidència.

c) Destitució  del  càrrec.  Correspondrà  la  imposició  d’aquesta  sanció  en  els  supòsits
següents:
i. Per la comissió de la infracció prevista en l’apartat a) de l’article 6 del present règim

disciplinari,  quan  coincideixi amb l’agreujant de reincidència, referida, en aquest
cas, a una mateixa temporada.

ii. Per la comissió de la infracció prevista en l’aparat c) de l’article 6 del present règim
disciplinari, quan la incorrecta utilització excedeixi de l’1% del total del pressupost
anual de la FAP i, a demés, s’aprecii l’agreujant de reincidència.

iii. Per comissió de la infracció prevista en l’apartat f) de l’article 6 del present règim
disciplinari, amb l’agreujant de reincidència.

d) D’incórrer  en  la  infracció  prevista  en  l’apartat  j)  de  l’article  6  del  present  règim
disciplinari, la FAP podrà ser objecte d’una sanció amb independència del dret de la FAP
de repercutir contra la persona o persones que pugin ser responsables directes de dita
infracció, qui, en el seu cas, podran ser sancionades per incórrer en abús d’autoritat.

3.  Per  la  comissió d’infraccions  tipificades  com a  greus  es  podrà  imposar  una  de les  següents
sancions:

a) Amonestació pública.
b) Sanció d’un import entre 1.001 i 3.000 euros.
c) La pèrdua de punts o llocs en la classificació.
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d) Clausura del recinte esportiu, de fins a tres partits o proves de dos mesos.
e) Privació dels drets d’associació d’un mes a dos anys.
f) Inhabilitació per ocupar càrrecs, suspensió o privació de llicència federativa, d’un mes a

dos anys o de quatre o més partits o proves en una mateixa temporada.

4. Per la comissió d’infraccions tipificades com a lleus en l’apartat Infraccions del present règim
disciplinari, correspondran les següents sancions:

a) Advertència.
b) Sanció d’un import màxim de 1.000 euros.
c) Inhabilitació per  ocupar  càrrecs  o suspensió  de fins  un mes,  o  d’un a  tres  partits  o

proves.

Article 10. Excepcions

1. Únicament es podran imposar sancions personals consistents en multes, en els casos en que els
federatius,  directius,  esportistes,  tècnics,  jutges o àrbitres percebin retribució econòmica per  les
seves funcions.

2. L’impagament de sancions tindrà la consideració de trencament de sanció.

3. Les quanties de les sancions econòmiques recollides en el present reglament de règim intern,
podran ser modificades per tenir equivalència amb les sancions que preveu la Llei de l’esport del
Principat d’Andorra.

4. La inhabilitació per ocupar càrrecs s’entendrà delimitada als clubs i federacions relacionats amb
el patinatge.

Article 11. Suspensió provisional de la sanció

A criteri  de  l’òrgan  sancionador  es  pot  establir,  a  petició  de  la  part  interessada,  la  suspensió
provisional de l’execució d’una sanció fins que es produeixi la resolució definitiva de l'expedient
disciplinari.

Article 12. Modificació de resultats

Amb independència  de  les  sancions  que  puguin  correspondre,  els  òrgans  disciplinaris  tenen la
facultat de modificar de manera raonada el resultat dels jocs, les proves o les competicions per
causa de predeterminació no esportiva, en supòsits d’alineació indeguda i, en general, en tots els
casos en què la infracció suposi una alteració greu de l’ordre del joc, la prova o la competició.

Article 13. Extinció responsabilitat

La responsabilitat disciplinària s’extingeix:

a) Pel compliment de la sanció.
b) Per prescripció de les infraccions o de les sancions.
c) Per mort de la persona inculpada o sancionada.
d) Per aixecament de la sanció.
e) Per la pèrdua de la condició d’esportista federat, excepte una nova altra dins del període

de prescripció previst per cada una de les infraccions.
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f) Per la pèrdua de la condició d’esportista federat, quan aquesta, es produeix de forma
voluntària. 

Article 14. Prescripció infraccions

Les  infraccions  lleus  prescriuen al  cap  d’un mes;  les  infraccions  greus,  al  cap  d’un any;  i  les
infraccions  molt  greus,  al  cap  de  tres  anys  d’haver  estat  comeses.  En  cas  de  ser  infraccions
continuades en el temps, els indicats terminis es compten a partir del dia en què cessa l’acció o
l’omissió de què es tracti.

Article 15. Prescripció sancions

1. Les sancions prescriuen al cap d’un mes, si han estat imposades per infracció lleu; al cap d’un
any, si ho han estat per infracció greu, i al cap de tres anys si corresponen a una infracció molt greu,
sempre que no siguin definitives.

2. El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l’endemà del dia que adquireix fermesa
la resolució sancionadora o el dia que es deixa de complir, si la sanció havia començat a complir-se.

Del Procediment disciplinari

Article 16. Criteri general

Com  principi  fonamental,  s’estableix  que  únicament  es  podran  imposar  sancions  en  virtut  de
l’expedient instruït a l’efecte d’acord amb els procediments regulats en la present secció.

Article 17. Principis bàsics

1. Són condicions generals o mínimes dels procediments disciplinaris esportius:

a) Els jutges i àrbitres exerceixen la potestat disciplinària durant el desenvolupament de les
proves o partits, de forma immediata, el que requereix l’adequat i posterior sistema de
reclamació que es preveu.

b) En relació amb les proves o competicions esportives, quina naturalesa requereixi de la
intervenció  immediata  dels  òrgans  disciplinaris  esportius  per  garantir  el  normal
desenvolupament  de  les  mateixes,  s’estableixen  els  sistemes  procedimentals  que
permeten conjugar l’actuació peremptòria d’aquells òrgans amb el tràmit d’audiència i el
dret a reclamació dels interessats.

En qualsevol cas, el presumpte infractor tindrà dret a conèixer, abans de que caduqui dit
tràmit, l’acusació contra ell formulada, a efectuar les oportunes al·legacions i la proposició
de proves.

2. Les actes subscrites pels àrbitres o jutges del partit, prova o competició, constituiran el mitjà
documental necessari en el conjunt de la prova de les infraccions a les regles i normes esportives.
Igual naturalesa tindran les ampliacions o aclariments a les mateixes subscrites pels propis àrbitres o
jutges, bé d’ofici o a sol·licitud dels òrgans disciplinaris esportius competents.

També, constituiran mitja documental necessari en el conjunt de la prova de les infraccions a les
regles i  normes esportives,  els  informes subscrits  pels  Delegats Federatius oficials,  sempre que
aquests hagin estat designats oficialment per la FAP.

Article 18.  Infraccions penals
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Els òrgans disciplinaris esportius competents, d’ofici  o a instancia del instructor de l’expedient,
hauran de comunicar a la Fiscalia, aquelles infraccions que poden tenir caràcter d’infracció penal.
En aquest cas, dits òrgans hauran d’acordar la suspensió, fins que recaigui la corresponent resolució
en l’ordre jurisdiccional penal.
No obstant, podran adoptar-se mesures cautelars, mitjançant providència notificada a totes les parts
interessades. 

Article 19. Tercers legitimats
Qualsevol  persona  o  entitat  quins  drets  o  interessos  legítims  es  poden  veure  afectats  per  la
substanciació d’un procediment  disciplinari  esportiu,  podran personar-se en el  mateix.   Des  de
llavors i a efectes de notificacions i de proposició i pràctica de la prova, aquesta persona o entitat
tindrà la consideració d’interessat. 

Del Procediment ordinari

Article 20. Qüestions generals

1. El procediment ordinari és aplicable per a la imposició de sancions per infracció de les regles de
joc  o  competició,  assegura  el  normal  desenvolupament  de  les  mateixes,  així  com  el  tràmit
d'audiència dels interessats i el drets de recurs.

2. L’esmentat procediment, d’aplicació en les competicions de les especialitats esportives de la FAP,
s’ajusta al disposat pel procediment extraordinari.

3.  La  modalitat  de  Hoquei  Patins  no  realitza  ni  lliga  ni  competició  pròpia  a  Andorra,  en
conseqüència no es desenvolupen els possibles casos d’incidències associades a aquesta modalitat.

4. La modalitat de Patinatge Artístic i Patinatge de Velocitat, actualment no realitzen competició
pròpia a Andorra, no obstant el tractament de les incidències es considerarà igual a la modalitat de
skateboarding que són tractades a continuació.

Article 21. Procediment

1. En les proves i competicions, l’esportista que no estigui conforme amb les decisions que adopti el
jutge-àrbitre o els jutges intervinents en aquestes, haurà de formular, davant el jurat de la prova o
competició de que es tracti o, en el seu cas, directament al jutge-àrbitre, l’oportuna reclamació per
escrit, en la que concreti les al·legacions que estimi oportunes.

2. Si es tracta d’un esportista adscrit a un club, la reclamació, amb els esmentats requisits, podrà
efectuar-la el propi interessat o, en el seu nom, el delegat del seu club. Aquests delegats, hauran
d’haver acreditat  davant el jutge de competició,  abans de l’inici de la mateixa,  la representació
oficial que tinguin que haurà d’haver estat admesa.

3. En les competicions podran formular-se les següents reclamacions:
a) Sobre  la  inadmissió  o  admissió  d’un  esportista  a  una  prova  determinada.  Aquesta

reclamació,  podrà efectuar-la el  propi esportista que es consideri  perjudicat  o el  delegat
oficial del club al que pertany l’esportista.

b) Respecte d’amonestacions, distanciació en la classificació u odre d'arribada; desqualificació
de una prova concreta i desqualificació de totes les proves d’una competició.

c) En relació a les classificacions per ordre d’arribada dels esportistes; dels temps aconseguits
en una prova o de les puntuacions aconseguides.
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4. Les reclamacions a les que es refereix el punt anterior, hauran de formular-se mitjançant escrit
signat  pel  propi  interessat  o  pel  referit  delegat  oficial  i  presentar-se  al  jutge-àrbitre  en  el  cas
d’inadmissió o admissió d’un esportista a una prova determinada, abans de l’inici de la prova; i en
els  demés casos,  dins  del  termini  dels  15 minuts  següents  al  moment d’haver-se produït  el  fet
objecte de la reclamació o d’haver-se donat a conèixer les classificacions o temps aconseguits.

Article 22. Resolucions

1. Les reclamacions formulades pels esportistes o per l'esmentat delegat oficial en el transcurs d’una
competició, bé davant el jurat o bé davant el jutge-àrbitre de la mateixa, hauran de ser resoltes de
manera immediata per dites instancies i les resolucions notificades al reclamant, també de forma
immediata.

2. Tant les resolucions dictades pel jutge com pel jutge-àrbitre d’una competició, així com les que
ho siguin per l’òrgan creat in situ en la mateixa, hauran de ser remeses per dites instancies, a l'òrgan
disciplinari esportiu competent, junt amb els escrits de reclamació o de recurs primari i acompanyat
tot d’un informe relatiu als esmentats antecedents.

3. Per la seva part, els reclamants hauran d’enviar al citat òrgan disciplinari esportiu, un escrit en el
que, de forma concisa, s’exposin els fonaments de les seves reclamacions o apel·lacions; al mateix
temps,  els  interessats  aportaran  les  proves  que  considerin  pertinents  per  recolzar  les  seves
pretensions. Aquest escrit s’haurà d’entrar en l’òrgan disciplinari esportiu competent per resoldre’s
dins de les 48 hores següents a la finalització de les proves, ja que de no fer-se així, es considerarà
nul i sense cap efecte i esgotat el tràmit de l'audiència.
L’òrgan  disciplinari  esportiu  competent  dictarà  les  resolucions  que  procedeixin  en  ordre  a  la
imposició de sancions o a l’adopció de les disposicions que resultin pertinents per dictar en el seu
dia les resolucions procedents.

Del Procediment Extraordinari

Article 23. Principis generals

El procediment extraordinari, que es tramitarà per les sancions corresponents a les infraccions a les
normes esportives generals, s’ajustarà als principis i regles de la legislació general i a l’establert a la
Llei de l’esport del Principat d’Andorra

Article 24. Incoació d’expedient

1.  El  procediment  extraordinari  s’iniciarà  per  providència  de  l’òrgan  disciplinari  esportiu
competent,  d’ofici,  a  sol·licitud de la  part  interessada o a  requeriment  de la  Comissió Jurídica
Esportiva.  La incoació d’ofici,  es podrà produir per iniciativa del propi òrgan o en virtut  de la
denuncia motivada.
A tal  efecte,  en tenir  coneixement  sobre una suposada infracció a les  normes generals,  l’òrgan
disciplinari  esportiu  competent,  abans  d’incoar  l’expedient,  podrà  acordar  la  instrucció  d’una
informació reservada .
Si  es  decideix  arxivar  sense  incoar  expedient,  la  resolució  per  la  que  s’acordi  l’arxiu  de  les
actuacions, haurà d'expressar les causes que la motiven i disposar el pertinent en relació amb el
denunciant, si n’hi ha.
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2. La providència que incoa l’expedient disciplinari, detallarà tant el nomenament de l’instructor,
com del secretari que assistirà a l’instructor en aquesta tasca. La providència de incoació, s’inscriurà
en el registre especial de sancions.

3. A l’instructor i, en el seu cas, al secretari, els hi són d’aplicació les causes d’abstenció previstes
en  la  legislació  de  l’estat  pel  procediment  administratiu  comú.  El  dret  de  recusació,  podrà  ser
exercit  en  el  termini  de  tres  dies  hàbils  a  comptar  des  del  que  tinguin  coneixement  de  la
corresponent providència de nomenament, davant el mateix òrgan que la va dictar, que haurà de
resoldre en el termini de tres dies.

4.  Contra  les  resolucions  adoptades  pels  òrgans  disciplinaris  esportius  competents,  en  ordre  a
abstencions o recusacions, no es donarà recurs, sense perjudici de que es pugui al·legar la recusació
a l’interposar el recurs administratiu o jurisdiccional, segons procedeixi, contra l’acte que posi fi al
procediment.

Article 25. Mesures provisionals

1.  Iniciat  en  procediment  i  amb  subjecció  al  principi  de  proporcionalitat,  l’òrgan  disciplinari
esportiu  competent  per  la  seva  incoació  podrà  adoptar  les  mesures  provisionals  que  estimi
oportunes per garantir la eficàcia de la resolució que pogués recaure.

2. L’adopció de mesures provisionals, podrà produir-se en qualsevol moment del procediment, bé
d’ofici, o per moció raonada de l’instructor.

3. No es podran dictar mesures provisions que puguin causar perjudicis irreparables.

Articles 26. Instrucció

1. L’instructor ordenarà la pràctica de quantes diligències siguin adients per determinar i comprovar
els fets, així com per la fixació de les infraccions susceptibles de sanció.

2.  Els fets  rellevants del procediment,  podran acreditar-se per qualsevol  mitjà de prova un cop
l’instructor decideix l’apertura de la fase probatòria, la qual tindrà una durada no superior a quinze
dies ni inferior a cinc. Els interessats seran informats amb suficient antelació del lloc i moment de la
pràctica de les proves.

3. Els interessats podran proposar, en qualsevol moment anterior a l’inici de la fase probatòria, la
pràctica de qualsevol prova o aportar directament les que resultin d’interès per l’adequada i correcta
resolució de l’expedient.

4.  Contra  la  denegació  expressa  o  tàcita  de  la  prova  proposta  pels  interessats,  aquests  podran
plantejar  reclamacions,  en el  termini  de tres  dies  hàbils,  davant  l’òrgan competent  per  resoldre
l’expedient, qui haurà de pronunciar-se en el termini d’uns altres tres dies. En cap cas la interposició
de la reclamació paralitzarà la tramitació de l’expedient.

Article 27. Acumulació d’expedients

Els òrgans disciplinaris esportius podran, d’ofici o a sol·licitud de l’interessat, acordar l’acumulació
d’expedients quan es produeixen circumstàncies d’identitat  o analogia raonables i  suficients,  de
caràcters subjectiu i objectiu, que facin aconsellable la tramitació i resolució úniques.
La providència d’acumulació serà comunicada als interessats en el procediment.

11



Article 28. Plec de càrrecs

1. A la vista de les actuacions practicades i en un termini no superior a un mes, comptant des de
l’inici  del  procediment,  l’instructor  proposarà  el  sobreseïment  del  mateix  o  formularà  el
corresponent  plec  de  càrrecs,  que  contindrà  els  antecedents  relatius  als  fets  imputats,  les
circumstàncies concurrents i  les suposades infraccions,  així com les sancions que poguessin ser
d’aplicació.

2.  L’instructor,  per  causes  justificades,  podrà sol·licitar  l’ampliació del  termini  referit  a l’òrgan
disciplinari competent per resoldre.
3. En el plec de càrrecs, l’instructor presentarà una proposta de resolució que serà notificada als
interessats per a que, en un termini de deu dies hàbils, manifestin quantes al·legacions considerin
convenients en defensa dels seus drets o interessos. En dit plec de càrrecs, l’instructor haurà de
proposar el manteniment de les mesures provisionals que, en el seu cas, hagués adoptat.

4. Transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior, l’instructor, sense més tràmit elevarà
l’expedient a l’òrgan disciplinari esportiu competent per resoldre, junt amb les al·legacions que en
el seu cas, s’haguessin presentat.

Article 29. Resolució de l’expedient

La resolució de l’òrgan disciplinari esportiu competent, posarà fi a l’expedient disciplinari esportiu i
haurà de dictar-se en el termini màxim de deu dies a comptar des del següent al de la elevació de
l’expedient a l’instructor.

De les notificacions 

Article 30. Notificacions

1. Tota providència o resolució que afecti als interessats, en el procediment disciplinari esportiu
regulat en els presents Reglaments, serà notificat a aquells en el termini més breu possible, amb el
límit màxim de deu dies hàbils.

2. Les notificacions es faran d’acord amb les normes previstes en la legislació del procediment
administratiu comú, per un mitjà fefaent que acrediti la seva recepció.

3. Amb independència de la notificació personal, es podrà acordar la comunicació pública de les
resolucions sancionadores però, en tal cas, haurà de respectar-se el dret a l’honor i a la intimitat de
les  persones,  conforme  a  la  legislació  vigent.  No  obstant,  les  providències  i  resolucions  no
produiran efectes pels interessats fins la notificació personal.

4. Les notificacions hauran de contenir el text íntegre de resolució, amb la indicació de si es o no
definitiva, l’expressió de les reclamacions o recursos que procedeixin, òrgan davant el que s’hagin
de presentar i termini per interposar unes i altres.

Dels recursos

Article 31. Dret de recurs
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1. Les resolucions disciplinaries dictades en primera instancia i per qualsevol procediment, pels
òrgans disciplinaris esportius competents, podran ser objecte de recurs, en el termini màxim de deu
dies hàbils, davant de la Junta de la FAP.

2. Les resolucions dictades pel Comitè Disciplinari de la FAP en matèria de disciplina esportiva, i
que esgotin la via federativa, podran ser objecte de recurs, en el termini de quinze dies, davant la
Comissió  Jurídica  Esportiva.  Les  resolucions  de  la  Comissió  Jurídica  Esportiva  esgoten  la  via
administrativa.

3. Si concorren circumstàncies excepcionals en el curs de la instrucció d’un expedient disciplinari
esportiu, els òrgans competents per resoldre podran acordar l’ampliació dels terminis previstos fins
un màxim de temps que no ultrapassi la meitat dels mateixos, corregida per excés.

Article 32. Silenci negatiu

Les  peticions  o  reclamacions  plantejades  davant  els  òrgans  disciplinaris  esportius,  s’hauran  de
resoldre de forma expressa en el termini no superior a quinze dies hàbils. Transcorregut l’esmentat
termini, s’entendran desestimades.

Article 33. Escrit de recurs

Els escrits en que es formalitzin reclamacions o recursos, contindran:
a) Nom  i  cognoms  de  la  persona  física  o  denominació  social  dels  ens  associatius

interessats, amb expressió, en el seu cas, del nom i cognoms del seu representant.
b) Les al·legacions que s’estimin pertinents, així com les propostes de proves que ofereixen

en relació amb aquelles i els raonaments i preceptes en que es basen o fonamenten les
seves pretensions.

c) Les  pretensions  que  es  dedueixen  de  les  esmentades  al·legacions,  raonaments  i
preceptes.

Article 34. Terminis

Per formular recursos o reclamacions, es comptarà a partir del següent dia hàbil al de la notificació
de la resolució o providència, si aquestes fossin expresses. Si no ho fossin, el termini serà de quinze
dies hàbils a comptar des del següent a què s'hagin d'entendre desestimades tàcitament les peticions,
reclamacions o recursos.

Article 35. Resolució recurs

1. La resolució d’un recurs confirmarà, revocarà o modificarà la decisió recorreguda, sense que en
cas de modificació pugui derivar-se un major prejudici per l’interessat, quan aquest sigui l’únic
recurrent.

2. Si l’òrgan disciplinari esportiu competent per resoldre estima l’existència de vici formal, podrà
ordenar la retroacció del procediment fins el moment en que es va produir la irregularitat,  amb
indicació expressa de la formula per resoldre-la.

3. La resolució expressa dels recursos haurà de produir-se en un termini no superior a trenta dies.
En  qualsevol  cas  i  sense  que  suposi  la  exempció  del  deure  de  dictar  resolució  expressa
transcorreguts trenta dies hàbils  sense que es dicti  i  notifiqui la resolució del recurs interposat,
s’entendrà que aquest ha estat desestimat, moment en que quedarà expedita la via procedent.
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Dels òrgans disciplinaris esportius

Article 36. Òrgans disciplinaris

1. Els òrgans disciplinaris esportius als que correspon l’exercici de la potestat d’aquesta naturalesa
són  la  Junta  de  la  FAP  i  a  la  Comissió  Jurídica  Esportiva,  en  les  respectives  instancies  i
competències.

2. Amb caràcter circumstancial, el President de la FAP podrà sol·licitar l’assessorament de tècnics
de  les  diferents  especials  del  Patinatge,  per  informar  sobre  aquelles  qüestions  que,  a  judici  de
l’esmentat President, així ho requereixi el procediment disciplinari esportiu en curs.

3. Correspondrà  a la Junta, en l’exercici de les seves competències  disciplinàries:
a) Conèixer de quants fets i circumstàncies afecten al règim disciplinari esportiu propi del

Patinatge, per imposar, en el seu cas, les sancions que siguin procedents a les normes i
disposicions del present reglament.

b) Suspendre,  avançar  o  retardar  partits  o  proves  i  determinar  noves  dates  per  la  seva
celebració quan sigui procedent.

c) Decidir sobre donar per finalitzar un partit, prova o competició quan, per suspensió o no
celebració de tals manifestacions esportives, quan es donin les circumstancies que així
ho determinin.

d) Designar on s’haurà de celebrar un partit, prova o competició quan, per clausura de pista
o per qualsevol altre motiu, no pogués celebrar-se en el lloc previst. 

e) Alterar  el  resultat  d’un partit,  prova  o  competició,  en  el  supòsit  que  en  dit  resultat
concorregués  la  infracció molt  greu  d’haver-se produït  per  la  predeterminació  a  que
s'al·ludeix en l’apartat h) de l’article 5; en supòsits d’alineació indeguda i en general, en
els casos en que la infracció suposi una greu alteració de l’ordre de l’encontre, prova o
competició.

Disposició addicional única

Modalitats en competicions Espanyoles

Aquelles  modalitats  esportives  de  la  FAP  que  participen  de  forma  regular  en  competicions
Espanyoles, com el Hoquei Patins, el Patinatge Artístic, o altres modalitats que pugin fer-ho a futur,
a banda del present règim disciplinari, es veuran obligats al reglament de règim disciplinari de la
Real Federación Española de Patinaje (RFEP) establert amb caràcter general en el «Título XI de la
Llei 10/1990, de 15 de Octubre, del Deporte, y desarrollada por el Real Decreto1591/1992, de 23 de
Diciembre».
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