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TITOL I | PROCEDIMENT DELS COMITÈS
Article 1
És objecte del present Reglament el desenvolupament de la normativa disciplinària esportiva
dels campionats i tornejos de futbol 7 (exceptuant aquells que l'organització estimi oportú)
organitzats en les instal·lacions de l'Estadi Constanti Miranda a Sant Boi de Llobregat.
Article 2
L'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament s'estén a les infraccions de les regles de joc i de les
competicions organitzades per Llop gestió S.L., així com a les infraccions de les normes
generals esportives d'aplicació.
Es consideren components de les competicions de futbol 7 dels equips participants, els
directius, els jugadors, els tècnics, els aficionats i els àrbitres.
En el supòsit en què un espectador estigués subjecte a la disciplina esportiva, per estar inscrit
en el corresponent campionat o torneig, els seus actes tindran el mateix tractament pel que fa a
la consideració d'infracció i sanció que el que disposa aquest Reglament.
Article 3
El règim disciplinari regulat en aquest Reglament és independent de les responsabilitats civils,
penals o de qualsevol altra índole, que es regiran per la legislació que en cada cas
correspongui.

Article 4
La potestat disciplinària esportiva correspon al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva. Les
seves resolucions es poden recórrer davant el Comitè d'Apel·lació.
Article 5
En l'exercici de la seva funció, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, en la mesura del
establert per a la infracció de què es tracti i en el cas que per a la mateixa s'assenyalin mínims i
màxims aplicables, podran imposar la sanció en el grau que estimin més just, a l'efecte de
prendre en consideració la naturalesa dels fets, la personalitat del responsable i la concurrència
o no de circumstàncies agreujants o atenuants de la responsabilitat. El Comitè de Competició i
Disciplina Esportiva també podran valorar la resta de circumstàncies que concorrin en la falta,
com ara les conseqüències de la infracció, la concurrència en l'inculpat de singulars
responsabilitats en l'ordre esportiu o la frustració o temptativa en la infracció.
Article 6
Es consideraran, com a causes d'extinció de la responsabilitat disciplinària esportiva:
a) La mort de l'inculpat.
b) La dissolució de l'equip sancionat.
c) El compliment de la sanció.
d) La prescripció de les infraccions o de les sancions imposades.
e) La pèrdua de la condició de jugador, tècnic, àrbitre o dirigent.
f) La finalització del campionat o temporada (si l'organització ho estima oportú).

Quan la pèrdua d'aquesta condició sigui voluntària, aquest supòsit d'extinció tindrà efectes
merament suspensius si qui estigués subjecte a procediment disciplinari en tràmit, o hagi estat
sancionat, recuperés dins d'un termini de tres anys la condició sota la qual quedava vinculat a
la disciplina esportiva, en aquest cas el temps de suspensió de la responsabilitat disciplinària
esportiva no es computarà als efectes de la prescripció de les infraccions ni de les sancions.

Article 7
Són circumstàncies eximents el cas fortuït, la força major, legítima defensa, segons els mitjans i
proporcions empleats, i causes de molt especial consideració a criteri de l’òrgan disciplinari.
Article 8
Es consideren com a circumstàncies atenuants de la responsabilitat disciplinària esportiva:
a) La del penediment espontani.
b) La d'haver precedit, immediatament a la comissió de la infracció, una provocació
suficient segons el parer del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.
c) La de no haver estat sancionat amb anterioritat en els tornejos o competicions de
Futbol 7 organitzats per Llopgestió S.L.
d) Qualsevol altra circumstància que pugui ser considerada pel Comitè de Competició i
Disciplina Esportiva.
Article 9
Es consideren com a circumstàncies agreujants de la responsabilitat disciplinària esportiva:
a) La Reincidència.
Hi haurà reincidència quan l'autor hagi estat sancionat anteriorment pel mateix motiu i /
o per qualsevol infracció esportiva d'igual o major gravetat. La reincidència s'entendrà
que té efectes durant el transcurs de la mateixa competició i en cas de ser catalogat
com una infracció molt greu el comitè de Competició i Disciplina Esportiva podrà
estendre la sanció a què es compleixi en qualsevol partit de qualsevol competició de la
mateixa temporada, tot i que el jugador sancionat sigui un fitxatge.
La reincidència es penalitzarà com a mínim amb la mateixa suma de partits més 1 que
el Comitè de Competició i Disciplina hagi dictat la primera vegada que se sancionés la
infracció. En cas que a la sanció definitiva actués el Comitè d'Apel·lació, s'ha de
prendre com a referència per sancionar la reincidència el que aquest Comitè estableixi i
imposi al equip infractor.
b) Realitzar la infracció mitjançant preu, recompensa o promesa.
d) La premeditació manifesta.
e) Cometre qualsevol infracció com a espectador, estant inscrit com a jugador, delegat,
entrenador o àrbitre.

TITOL II | INFRACCIONS
Article 10
Les infraccions esportives i administratives es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 11
Es consideren infraccions molt greus:
a) L'agressió als àrbitres, delegats, jugadors, espectadors i personal de l’organització,
originant amb la seva acció lesió.
b) L'alineació indeguda.
c) La retirada injustificada de les trobades o competicions.
d) La incompareixença injustificada a disputar qualsevol partit o competició.
e) La invasió del terreny de joc pel públic causant dany als àrbitres, jugadors, tècnics o
directius de l'equip contrari, així com a membres de l'organització.
f) La manca de veracitat o alteració dolosa en les dades reflectides en les inscripcions.
g) Els trencaments de sancions imposades
h) Les actuacions dirigides a predeterminar mitjançant preu, intimidació o simples
acords el resultat d'un partit o competició.
i) La introducció i exhibició en les trobades de pancartes, símbols, emblemes o
llegendes que impliquin incitació a la violència, així com armes i instruments llancívols.
j) Els actes vandàlics produint destrosses a les instal·lacions o en l'equipament.
k) L'impagament de quotes o obligacions econòmiques de qualsevol tipus derivades de
la participació en tornejos o competicions, inclosa les inscripcions i qualsevol tipus de
sancions econòmiques, llevat que el Comitè de Competició o la Direcció de Llopgestió
SL, la qual estimi oportú.

En l'apartat TÍTOL III SANCIONS veiem les diferents maneres de sancionar una infracció molt
greu. En aquest cas, passat un mes de l'incompliment de qualsevol dels terminis marcats es
sancionarà de la següent manera:
"5.- Pèrdua de punts o llocs en la classificació."
Passat dos mesos de l'incompliment de qualsevol dels terminis marcats es sancionarà de la
següent manera:

"2.- Privació o suspensió de la llicència per intervenir en les competicions amb caràcter
temporal per un període d'una setmana a tres anys. "
Passat tres mesos de l'incompliment de qualsevol dels terminis marcats es sancionés
sancionarà de la següent manera:
"4.- Expulsió de l'equip de la competició."
La retirada voluntària o l'expulsió d'un equip de les nostres competicions no comporta que
quedin exempts de la responsabilitat de pagar la totalitat de la quota del campionat que li
correspongués.
Llopgestió SL, es reserva el dret a poder reclamar el pagament i / o els imports deguts de els
Campionats que organitza, per la via que estimi més oportuna, fins i tot per la via judicial.
Un cop iniciat el Campionat, l'equip inscrit té la responsabilitat del 100% sobre el pagament del
campionat.
Article 12
Es consideren infraccions greus:
a) Les amenaces, coaccions o gestos incorrectes, així com els intents d'agressió als
àrbitres, delegats, jugadors, espectadors i personal de l'organització.
b) Actuar en el joc de forma violenta causant danys.
c) L'insult, el desacatament, les faltes de respecte manifestades amb actes notoris i
públics que no constitueixin agressió ni temptativa d'ella.
d) La invasió de camp per part del públic sense fer mal a àrbitres, jugadors, tècnics o
directius de l'equip contrari, així com a membres de l'organització.
e) L'incompliment de les normes aprovades per l'organització.
f) L'incompliment reiterat d'ordres i instruccions emanades de membres de
l'organització.
g) La negligència en la conservació i cura de les instal·lacions esportives, equipament i
altres mitjans materials.
h) L'assistència al partit amb menys de 5 jugadors.
i) Avisar amb menys de 2h que un equip no pot presentar-se.
j) L'acumulació de 4 infraccions lleus.

Article 13
Es consideren infraccions lleus:
a) La protesta ostensible o en forma irada a les decisions dels àrbitres.
b) Actuar de manera que es predisposi al públic contra els àrbitres.
c) Actuar en el joc de forma violenta o perillosa no causant danys.
d) Qualsevol gest o acte que comporti simple desconsideració als àrbitres, jugadors
contraris o al públic.
e) Els incidents del públic que no tinguin la consideració de greus o molt greus que
alterin el joc o competició.
f) L'adopció d'una activitat passiva en el compliment de les ordres i instruccions
rebudes d'àrbitres i membres de l'organització en l'exercici de les seves funcions.
g) No presentar-se als partits amb els dos pilotes oficials d'equip, tant s'actuï com local
o visitant.
h) No presentar el fitxer dels jugadors tipus carpesano abans de començar el partit.
i) No presentar als jugadors correctament uniformats, tal com descriu el punt 4 de
Reglament de Competició.
Article 14
Es consideren infraccions específiques greus dels àrbitres les següents:
a) La incompareixença injustificada a una trobada.
b) Manca d'informe, quan s’hagi de realitzar o sigui requerit pel Comitè de Competició i
Disciplina Esportiva, sobre fets ocorreguts abans, durant o després d'un trobada.
c) La suspensió d'un partit sense causa justificada.
d) L'incompliment de qualsevol de les obligacions establertes en la normativa.
e) Permetre que a la zona de les banquetes es trobin persones no autoritzades en
l'acta del partit.
f) L'omissió de dades en l'acta del partit.

Article 15
Les infraccions prescriuen als tres anys, a l'any o al mes, segons siguin molt greus, greus o
lleus, començant-se a comptar el termini de prescripció al dia següent de la comissió de la
infracció. El termini de prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment sancionador.

TITOL III | SANCIONS
Article 16
Per la comissió d'infraccions molt greus, previstes a l'article 11, s'han d'aplicar les següents
sancions que a continuació es detallen:
1.- Privació o suspensió de la llicència o l'autorització per intervenir en les competicions
per temps indefinit.
2.- Privació o suspensió de la llicència per intervenir en les competicions amb caràcter
temporal per un període d'una setmana a tres anys.
3.- Descens de categoria.
4.- Expulsió de l'equip de la competició.
5.- Pèrdua de punts o llocs en la classificació.
6.- Pèrdua del partit o eliminatòria per 5-0. Els gols no seran sumats a cap jugador a tal
de no alterar el rànquing de golejadors.
7.- Prohibició d'accés a les instal·lacions on es desenvolupen les competicions per
temps no superior a tres anys.
8.- Celebració de partits a porta tancada.
9.- Multa no inferior a 25 euros ni superior a 600 euros.

La imposició de qualsevol de les sancions anteriors no comportarà l'exempció de la
responsabilitat del pagament la totalitat de la quota del campionat que li correspongués.

Article 17
Per la comissió d'infraccions greus, previstes a l'article 12, s'han d'aplicar les sancions:
1.- Privació o suspensió de la llicència o autorització per intervenir en competicions
amb caràcter temporal per un període de dos partits fins a un any.
2.- Pèrdua del partit o eliminatòria per 5-0 i / o multa de 25 €. Els gols no seran sumats
cap jugador a fi de no alterar el rànquing de golejadors.
4.- Amonestació i advertiment de multa.
5.- Multa de 25 euros a 100€, amb descompte total o parcialment l'import de la fiança.
Article 18
Per la comissió d'infraccions lleus, previstes a l'article 13 s'han d'aplicar les sancions:
1.- Amonestació.
2.- Privació o suspensió de la llicència per intervenir en competicions amb caràcter
temporal per un període d'un a dos partits.
3.- Multa fins a 60 euros.
La segona amonestació prevista en el present article comportarà la sanció de
privació temporal de llicència per un partit.
Article 19
La privació de llicència implicarà la prohibició d'alinear-o intervenir en tants partits de
competicions com abasti la sanció per l'ordre cronològic en què tingui lloc a partir de la
imposició de la sanció, encara que per alteració de calendari, ajornament o suspensió d'algun,
hagués variat l'ordre pre-establert al començament de la competició.
Article 20
Les sancions prescriuran als tres anys, a l'any o al mes, segons es tracti de les que
corresponguin a infraccions molt greus, greus o lleus, començant-se a comptar el termini de
prescripció de l'endemà del dia en què adquireixi fermesa la resolució per la qual es imposar la
sanció o des que es trenque el seu compliment si aquest hagués començat.

Article 21
A petició fundada i expressa de la persona, equip o entitat subjecta al procediment, el Comitè
de Competició i Disciplina Esportiva, a la vista de les circumstàncies concurrents, podrà
suspendre raonadament l'execució de les sancions imposades, sense que la mera interposició
de reclamacions o recursos que contra les mateixes corresponguin paralitzin o suspenguin
l'execució de les sancions.

TITOL IV | PROCEDIMENT DISCIPLINARI
Article 22
Com a principi fonamental s'estableix que únicament es podran imposar sancions disciplinàries
en virtut d'expedient instruït a l'efecte d'acord amb el procediment regulat en aquest títol, havent
de contemplar obligatòriament el preceptiu tràmit d' audiència dels interessats, previ a la
resolució de l'expedient.
Article 23
Hi haurà un Registre de Sancions, als efectes, entre d'altres, de la possible apreciació de
causes modificatives de la responsabilitat i del còmput dels terminis de prescripció de
infraccions i sancions.
Article 24
Les actes subscrites pels àrbitres de la trobada, constituiran 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, bé de ofici o a
sol·licitud del Comitè de Competició i Disciplina Esportiva.
No obstant això, els fets rellevants per al procediment i la seva resolució podran acreditar per
qualsevol mitjà de prova, a la qual cosa podran els interessats proposar que es practiqui
qualssevol proves o aportar directament quantes siguin d'interès per a la correcta resolució de
l'expedient.

En l'apreciació de les faltes referents a la disciplina esportiva, les manifestacions i declaracions
dels àrbitres es presumeixen certes, llevat d'error material manifest, que podrà acreditar per
qualsevol mitjà admès en Dret.
Article 25
Qualsevol persona o entitat els drets o interessos legítims puguin veure afectats per la
substanciació d'un procediment disciplinari esportiu, podran personar-se al mateix. Des de
llavors i als efectes de notificacions i de proposició i pràctica de la prova, aquesta persona o
entitat tindrà la consideració d'interessat.
Article 26
Tot aquell club o jugador que no estigui d'acord amb algun dels aspectes consignats en el acta
o amb alguna circumstància o fet que hagi tingut lloc durant la celebració d'un partit haurà de
presentar escrit en el qual, a més de realitzar les al·legacions que estimi oportunes, podrà
aportar les proves que tingui en suport de les seves manifestacions; escrit i proves que hauran
de presentar al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva dins les 48 hores següents a
l'acabament del partit.
Article 27
A la vista de tots els elements de judici obtinguts, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva
de dictar les resolucions que procedeixin en el termini màxim de deu dies des de l’inici.
En els tornejos o competicions que es juguin pel sistema de concentració o en aquelles en que
el següent partit al qual va originar l'expedient sigui abans del transcurs de quatre dies, el tràmit
d'audiència es reduirà el termini indicat, a criteri del Comitè de Competició i Disciplina
Esportiva.
Transcorregut aquest termini, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva no admetrà més
al·legacions que les que requereixi expressament d'ofici. Resoldrà sobre les possibles
proposicions de prova, admetent-o no, segons la necessitat i adoptarà una resolució final de
l'expedient.

Article 28
Tota providència o resolució que afecti els interessats, en el procediment disciplinari esportiu
regulat en el present reglament, serà notificada en el termini màxim de deu dies. Les
notificacions es practicaran personalment als interessats per correu electrònic.
Les notificacions han de contenir el text íntegre de la resolució, amb la indicació de si és o no
definitiva, l'expressió dels recursos que siguin procedents, òrgan davant el qual s'han de
presentar-se i termini per a interposar unes i altres.
Article 29
L'únic representant i interlocutor dels equips, en tot cas, serà el jugador que figuri com a primer
responsable en la inscripció del Campionat, i per absència o substitució de aquest, el qual
figura com a segon responsable.
Aquest, serà el representant de tots els jugadors del seu equip, incloent els jugadors que juguin
amb permisos especials (fitxatges) encara que aquests juguin a altres divisions de Futbol 7
Baix Llobregat, per a tot tipus de procediments i les conseqüències que se'n derivi en qualsevol
divisió, davant dels diferents comitès o de la pròpia Organització en gestions, o suggeriments
de qualsevol tipus vinculades al Campionat al qual estan inscrits.
El representant de l'equip, si vol deixar constància d'algun fet o apel·lació, perquè sigui pres en
compte l'haurà de realitzar per escrit.
Article 30
Si un jugador actua com a jugador amb permís especial (fitxatge) i aquest és sancionat, l’equip
al qual ha reforçat serà sancionat amb una sanció d'equip, de gravetat lleu.
Article 31
Es posa en coneixement del equips participants el funcionament del Comitè de Competició i
Comitè d’Apel·lació. Aquest funcionament el trobareu en el document titulat Comitè de
Competició 17/18 que acompanya al present document.

