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GUIA PRÀCTICA DE L'ÀREA DE DISCIPLINA 
DE LA FEMECV 

 
La FEMECV estableix en els seus Estatuts els òrgans disciplinaris:  

 

Art. 38. Òrgans disciplinaris de la Federació. 

1.- La potestat disciplinària esportiva i competitiva en la Federació serà exercida pels 
següents òrgans disciplinaris: 

- En primera instància, pel Comité de disciplina. Estarà integrat per tres persones 
preferiblement llicenciades en dret nomenades per la junta directiva a proposta del 
president de la federació i ratificades per l'assemblea. 

- En segona instància, pel Comité d'Apel·lació. Estarà integrat per cinc persones una 
d'elles llicenciada en dret, nomenades per la junta directiva a proposta del 
president de la federació i ratificades per l'assemblea. 

 

2.- El nomenament dels seus components haurà de ser ratificat per l'assemblea general. 

 

 
L'àmbit de la disciplina esportiva de la FEMECV s'exerceix en dos àmbits: el 
disciplinari i el competitiu. 

 
 
CAPÍTOL VIII. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
Art. 66. Àmbit d'aplicació. 
 
La disciplina esportiva s'estén a les infraccions de les regles de joc o competició i a les de la 
conducta i convivència esportiva, tipificades en la Llei 2/2011, de 22 de març, de la 
Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana, en les seues 
disposicions reglamentàries i en els Estatuts i reglaments de la Federació. 
 
Art. 67. Tipificació. 

 
1. Són infraccions de les regles de joc o competició les accions o omissions que 

impedisquen, vulneren o pertorben durant el curs del joc o competició el seu correcte 
desenvolupament. 
 

2. Són infraccions de la conducta i convivència esportiva les altres accions o omissions, 
que sense estar compreses en el que es disposa en l'apartat anterior, perjudiquen el 
normal desenvolupament de les relacions i activitats esportives. 

 
3. Tant les infraccions a les regles de joc o competició com les infraccions a la conducta i 

convivència esportiva hauran d'estar degudament tipificades en la normativa legal en 
vigor o en el reglament disciplinari de la Federació. 

 
4. Així mateix, haurà de preveure's un règim disciplinari contingut en el corresponent 

reglament, que regule, en tot cas, un sistema tipificat d'infraccions i sancions, relació 
d'atenuants i agreujants, procediments disciplinaris per a la imposició de sancions i un 
sistema de recursos contra aquestes. 

 
5. Mentre no existisca un reglament disciplinari propi d'aquesta Federació, aprovat per la 

Direcció General d'Esport, serà aplicable el de la Federació Espanyola. 
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Art. 68. Procediment disciplinari. 
 
1. Per a la imposició de sancions per la comissió de qualsevol mena d'infraccions serà 

preceptiva la instrucció prèvia d'un expedient d'acord amb el procediment 
reglamentàriament establit. 
 

2. Són condicions mínimes dels procediments disciplinaris les següents: 
 

a) Els jutges/jutgesses i àrbitres exerceixen la potestat disciplinària esportiva durant 
el desenvolupament de les trobades, proves o competicions de manera immediata, 
d'acord amb els reglaments de cada modalitat esportiva, havent-se de preveure en 
cada cas el corresponent sistema posterior de reclamacions..  

 
En tot cas, les actes subscrites pels jutges/jutgesses i àrbitres/arbitres del partit, 
prova o competició constituiran mig documental necessari en el conjunt de la prova 
de les infraccions disciplinàries esportives. En aquells esports específics que ho 
requerisquen podrà preveure's que, en l'apreciació de les infraccions referents a la 
disciplina esportiva, les declaracions del jutges/jutgesses i àrbitres es presumeixen 
certes, excepte error material. 

 
b) En les proves o competicions esportives que per la seua naturalesa requerisquen 

l'acord immediat dels òrgans disciplinaris esportius, podran preveure's 
procediments d'urgència que permeten compatibilitzar la ràpida intervenció 
d'aquells amb el dret a reclamació i el tràmit d'audiència dels interessats. 
 

c) El procediment ordinari aplicable per a la imposició de sancions per infraccions de 
les regles de joc i de la competició haurà de compatibilitzar el normal 
desenvolupament de la competició amb el tràmit d'audiència dels interessats i el 
dret a recurs..  

 
Les mateixes garanties hauran de preveure's en el procediment extraordinari que es 
tramitarà per a les sancions corresponents a la resta de les infraccions disciplinàries 
esportives, on haurà de preveure's el dret a recusar als membres de l'òrgan 
disciplinari que tinga la potestat sancionadora. 
 

d) En els procediments disciplinaris esportius es consideraran interessats tots aquells 
al favor dels quals o en el perjudici dels quals es derivaren drets i interessos legítims, 
en relació amb els efectes de les resolucions adoptades. 

 

Art. 69. Independència, incompatibilitats, indemnitzacions i duració del mandat.  
 

1. L'actuació dels òrgans disciplinaris haurà de ser independent. 
 

2. No podran formar part dels òrgans disciplinaris, els directius de la federació, sent 
incompatible amb l'acompliment de càrrec directiu de la Federació. 

 
3. El càrrec de membre dels Comités Disciplinaris de la Federació, tindrà caràcter 

honorífic. 
 

4. Les persones integrants en els òrgans disciplinaris de la Federació podran percebre 
les indemnitzacions i dietes que aprove l'assemblea general. 

 
5. El mandat de les persones integrants dels òrgans disciplinaris s'estendrà fins a la 

celebració d'una nova assemblea general, que procedirà de nou a ratificar, si escau, 
els nomenaments. 
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INFORMACIÓ D'INTERÉS 
SOBRE EL PROCEDIMENT DISICIPLINARI 

 
 
 

1. La potestat disciplinària esportiva, en l'àmbit disciplinari, s'estén a: 
 

a) Conéixer de les conseqüències que es deriven de les accions o omissions que 
en el transcurs de la prova o competició vulneren, impedisquen o pertorben 
el seu normal desenvolupament. 
 

b) Conéixer de les infraccions de les normes generals i específiques de 
conducta esportiva tipificades com a tals en aquesta llei o en els reglaments 
corresponents. 
 

c) Conéixer sobre les infraccions comeses pels presidents i altres membres 
directius dels Clubs adscrits a la FEMECV 

 
2.- En l'àmbit de la competició, la potestat disciplinària esportiva s'estén a 
l'organització, accés i desenvolupament de les competicions esportives de 
caràcter oficial. 

 
3.- La potestat disciplinària esportiva no s'estén a les sancions imposades pels 
clubs esportius als seus socis, membres o afiliats per incompliment de les seues 
normes socials o de règim interior. 

 
4.- L'exercici de la potestat disciplinària esportiva correspon, en primera 
instància, al Comité de Disciplina Esportiva de la FEMECV. El termini per a la 
incoació del procediment disciplinari a sol·licitud de la part interessada serà de 
de quinze dies i es realitzarà mitjançant correu electrònic al  
comitedisciplina@femecv.com.  

 

La resolució del Comité de Disciplina Esportiva posarà fi a l'expedient disciplinari 
esportiu. Aquesta resolució haurà de dictar-se en el termini màxim de deu dies, a 
comptar des del següent al de l'elevació de l'expedient per l'Instructor. 

Tota provisió o resolució que afecte els interessats en l'expedient serà notificada a 
aquells en el més breu termini possible, amb el límit de deu dies hàbils. 
 
Les notificacions es faran d'acord amb les normes previstes en la legislació del 
procediment administratiu comú. 
 
Tota notificació relacionada amb la instrucció o execució d'una infracció o sanció 
disciplinària s'entendrà degudament realitzada quan s'efectue de manera 
telemàtica a l'adreça de correu electrònic que el federat, Club, jutge o àrbitre o 
tècnic haja disposat       a efecte               de notificacions                en        l'àmbit 
federatiu (comitedisciplina@femecv.com; comiteapelacion@femecv.com). 
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5) Les resolucions dictades pel Comité de Disciplina Esportiva de la FEMECV en 
matèria de disciplina esportiva i que esgoten la via federativa podran ser 
recorregudes davant el Comité d'Apel·lació de la FEMECV, que coneixerà en 
segona instància, en el termini de quinze dies hàbils, a comptar des del següent 
al de la notificació mitjançant correu electrònic comiteapelacion@femecv.com 

 

6) Contra les resolucions dictades pels òrgans disciplinaris federatius en els 

àmbits disciplinari i competitiu podrà interposar-se recurs d'alçada davant el 

Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana en el termini de quinze dies 

hàbils ,a comptar des del següent a la seua notificació. 

 
Les resolucions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana esgoten la via 

administrativa i contra elles només pot interposar-se recurs contenciós administratiu, 

i en el seu cas recurs potestatiu de reposició, contra les resolucions del Tribunal de 

l'Esport de la Comunitat Valenciana. 

 
Més informació sobre el comité de disciplina i d'apel·lació 
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