REGLAMENT DE DISCIPLINA ESPORTIVA ECPCGR
Exposició de motius
La Llei de l’Esport, del 30 de juny de 1998, en el seu article 55 estableix que
l’exercici de la potestat disciplinària esportiva correspon a les federacions
esportives sobre 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 aquelles persones i entitats que , estant federades, desenvolupen
l’activitat esportiva corresponent en el seu àmbit de competència.
La mateixa llei indica que serà necessari establir per via reglamentària o
estatutària els mecanismes de funcionament intern de l’exercici de la potestat
disciplinària esportiva de les federacions i també determinar la tipificació de les
infraccions i les sancions corresponents, la determinació dels eximents,
atenuants i agreujants i la seva extinció i prescripció, la qualificació de les
infraccions, amb especificació de les molt greus, les greus i les lleus, la
prohibició de doble sanció pels mateixos fets, l’aplicació dels efectes retroactius
favorables, la prohibició de sancionar per infraccions tipificades posteriorment
al moment d’haver-se comeses, l’obligació de concedir audiència a la persona
interessada i el sistema de reclamacions i/o recursos contra les sancions
imposades.
Amb aquesta finalitat, l’Esquí Club Pas de la Casa – Grau Roig aprova aquest
reglament de disciplina esportiva pels corredors/es que formin els diferents
grups i seccions del club.

Capítol I.- Comissió de convivència i disciplina
Article 1
Atenent a les característiques de l’ECPCGR s’han de
preveure figures encarregades d’assegurar la coherència i la regularitat en la
prevenció i la resolució de conflictes que no impliquin la intervenció d’instàncies
superiors com la junta, l’Assemblea general o la Comissió Jurídica esportiva.
Cal doncs, una comissió de convivència i disciplina.
Aquesta comissió de convivència i disciplina estarà integrada pel Director
tècnic /Gerent del club, el cap de la comissió Esportiva del club, un
representant de la junta, un representant dels entrenadors i el President del
club.
Article 2
A La comissió de convivència i disciplina li corresponen les funcions
següents:
1. Aplicar aquest reglament.
2. Establir criteris d’actuació conjunta per tal d’evitar situacions de conflicte.
3. Estudiar els casos d’incompliment de les normes i decidir-ne les sancions.
4. Fer el registre i seguiment dels incidents.
5. Vetllar perquè els acords s’hagin complert.
6. Instruir expedients.

Capítol II.- Infraccions
Article 3
1. Les infraccions de la disciplina esportiva poden ser lleus, greus i
molt greus.
2. Són infraccions lleus:
a) La conducta negligent o imperícia en la utilització del material
o de les instal·lacions esportives que no impliqui la
qualificació de falta greu.
b) Les discussions durant els entrenaments i competicions
entre companys i tècnics.
c) La lleugera incorrecció amb qualsevol dels agents de la
comunitat esportiva.
d) La poca diligència o atenció a les explicacions dels
entrenadors, amb distorsionament del normal funcionament
dels entrenaments i competicions.
e) L’assistència als entrenaments i competicions sense el
material corresponent.
f) L’incompliment injustificat de l’horari d’entrenament.
g) La falta d’assistència d’un dia, sense autorització, sense
motius justificats i sense previ avis.
h) La manca de normes elementals d’higiene esportiva i
educació.
i) Les que amb aquest caràcter estableix la llei de l’esport de
30 de juny de 1998. (art. 57.5LE)
3. Són infraccions greus:
a) Haver estat sancionat per la comissió de tres faltes lleus en
un període d’un any.
b) Causar danys de forma intencionada al material o
instal·lacions esportives, cuartet ECPCGR ,hotels, apartaments , estacions,
vehicles.
c) La manipulació o alteració, ja sigui personalment o
mitjançant persona intermediària, del material o equipament
esportiu en contra de les regles tècniques d’esquí.
d) Pèrdua de material esportiu que s’ha facilitat al corredor de
forma gratuïta.
e) Les agressions sense conseqüències pels agredits o
agressors o perjudicis a tercers.
f) L’incompliment reiterat d’instruccions emanades dels òrgans
esportius competents (àrbitres, jutges, tècnics, directius i
demés autoritats esportives).
g) L’escàs rendiment voluntari en els entrenaments i
competicions.
h) L’abandó de l’entrenament i / o competició sense justificació.
i) Manca de respecte envers les persones que composen la
comunitat esportiva.
j) Els actes notoris i públics que atentin a la dignitat esportiva.
k) La simulació d’enfermetat, malaltia o accident.
l) Les que amb aquest caràcter estableix la llei de l’esport de
30 de juny de 1998 (art.57.2 LE).

4. Són infraccions molt greus:
a) Haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en
un període d’un any.
b) La conducta constitutiva de delicte que causi danys a l’ECPCGR.
c) Tota actuació discriminatòria per raons polítiques, religioses,
racials de sexe o de qualsevol altra condició o circumstància
personal o social.
d) La manca de respecte envers les altres persones que
comporti vexació o insult, tant de paraula com de fet.
e) Trobar-se en estat d’embriaguesa o sota els efectes de
substancies estupefaents, en els entrenaments i
competicions.
f) Les que amb aquest caràcter estableix la llei de l’esport de
30 de juny de 1998 (art. 57.2 LE).
Article 4
1. Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
a) La reiteració
b) La reincidència
c) El perjudici econòmic ocasionat
2. Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat:
a) La provocació suficient, immediata anterior a la comissió
de la infracció.
b) El penediment espontani.
c) La presentació de disculpes, la rectificació en els actes....
d) El fet de no haver estat sancionada la persona infractora,
amb anterioritat, en el transcurs de la seva vida esportiva.
Capítol III.- Les sancions
Article 5
Les sancions per infraccions lleus són les següents:
a) Advertiment o amonestació verbal.
b) Restitució del material malmès.
c) Multa corresponent al pagament de 120,48€ que marca la
llei de l’esport en l’article 59 punt 3 referent al capítol de
les sancions econòmiques.
Les sancions per infraccions lleus seran aplicades pel
Director Tècnic / Gerent de l’ECPCGR prèvia instrucció d’un
expedient disciplinari i desprès d’haver escoltat les al·legacions de
l’infractor, o dels pares o tutors de l’esportista menor.
S’estudiaran les sancions en funció de la gravetat de la falta, del context I del
moment.

Article 6
Les sancions per infraccions greus són les següents:
a) Advertiment o amonestació per escrit.
b) Convocatòria de l’esportista major d’edat o dels pares o
tutors de l’esportista menor.
c) Suspensió temporal d’entrenaments.
d) Prohibició temporal de participar en competicions.
e) Multa corresponent al pagament entre 120,49€ a 1204,82€
que marca la llei de l’esport en l’article 59 punt 3 referent al
capítol de les sancions econòmiques.
f) Restitució del material malmès
Les sancions per infraccions greus seran aplicades per la
Comissió disciplinària de la Junta Directiva del club, prèvia
instrucció d’un expedient disciplinari i després d’haver escoltat
les al·legacions de la persona infractora o dels pares o tutors de
l’esportista menor.
La Comissió Disciplinària lliurarà a la junta directiva les
sancions proposades derivades d’un expedient sancionador per
llur ratificació i aplicació.
S’estudiaran les sancions en funció de la gravetat de la falta, del context I del
moment.

Article 7
Les sancions per infraccions molt greus són les següents:
a) Pèrdua de condició d’esportista del club.
b) Inhabilitació, suspensió o privació de llicència esportiva
amb caràcter temporal o definitiu.
c) Multa corresponent al pagament entre 1204,83€ a
3102,05€ que marca la llei de l’esport en l’article 59 punt 3
referent al capítol de les sancions econòmiques.
Les sancions per infraccions molt greus seran aplicades
per la Comissió disciplinària de la Junta Directiva del club, prèvia
instrucció d’un expedient disciplinari, després d’haver escoltat les
al·legacions de la persona infractora o dels pares o tutors de
l’esportista menor.
La Comissió Disciplinària lliurarà a la junta directiva les
sancions proposades derivades d’un expedient sancionador per
llur ratificació i aplicació.
S’estudiaran les sancions en funció de la gravetat de la falta, del context I del
moment.

Capítol IV.- El procediment de reclamació i/o recursos contra les sancions
imposades
Article 8
Els recursos han de dirigir-se a la Comissió Disciplinaria de la Junta
Directiva del club implicat i presentar-se davant la Secretaria del club.

Article 9
El recurs ha d’interposar-se en el termini de 15 dies hàbils comptats des
de l’endemà de la notificació de la resolució que es pretengui impugnar.
Article 10
El procediment s’inicia mitjançant l’escrit mecanografiat corresponent, dirigit a
la Comissió disciplinària, i ha de contenir els requisits següents:
1. El nom, els cognoms i el domicili de la persona física o denominació social
i domicili dels ens associatius interessats amb la inclusió , en aquest últim
cas, del representant legal.
2. La identificació de la sanció que s’impugna, adjuntant-hi una còpia
3. Les al·legacions que es considerin oportunes i els raonaments o preceptes
en què el recurrent basa les seves pretensions
4. Les proves que, si escau, el recurrent demana que es practiquin.
5. Les pretensions que dedueixi el recurrent de les al·legacions, els
raonaments i els preceptes invocats.
Article 11
En el termini màxim de tres mesos des de la interposició del recurs, la
Junta Directiva del club d’haver pronunciat.

• Aquest Reglament de Disciplina Esportiva ha estat aprovat per la Junta
Directiva de l’ECPCGR el dia 9 de juliol de 2009.
• Aquest Reglament de Disciplina Esportiva ha estat revisat I aprovat per
la Junta Directiva de l’ECPCGR el dia 9 de febrer de 2015.

