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PRESENTACIÓ 

 

L'aplicació de normes sancionadores atén a la necessitat d'establir un marc conductual de 

comportament personal i interpersonal que eviti atemptar contra les persones i els béns. 

 

El Club Handbol Cerdanyola, com a bé jurídic, ho conformen persones que el representen i 

tenen assignades un rol contractual. 

 

Les responsabilitats atribuïdes a cada persona del Club Handbol Cerdanyola queden 

establertes en els Estatuts. 

 

La lesió produïda per qualsevol de les persones que representen al Club Handbol 

Cerdanyola no pot quedar impune i cal establir els mecanismes de tipificació i sanció 

corresponent. 

 

És potestat de la Junta directiva del Club Handbol Cerdanyola, aplicar les mesures 

necessàries recollides en aquest Reglament d'Ordre Intern. 

  

 

 

 

Club Handbol Cerdanyola 
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1. NORMATIVA APLICABLE 

● Llei 1/2000, de 31 de juliol, de l’Esport; Decret 58/2010, de 4 de maig, de les 

entitats esportives de Catalunya (DOGC núm. 5628 - 13/05/2010). 

● 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 (DOGC núm. 6139 - 31/05/2012). 

● Decret 173/2009, de 10 de novembre, de modificació del Decret 212/2002, d'1 

d'agost, pel qual es regulen la composició i el funcionament de la Comissió 

contra la Violència en Espectacles Esportius de Catalunya i es determinen els 

òrgans competents respecte del règim sancionador en matèria esportiva (DOGC 

núm. 5504 - 12/11/2009). 

● Decret 212/2002, d'1 d'agost, pel qual es regulen la Composició i funcionament 

de la Comissió contra la violència en espectacles esportius de Catalunya (DOCG 

3694, de 07.08.2002). 

● Resolució de 17 d'abril de 2001, per la qual es disposa la publicació del 

Reglament del Tribunal Català de l’Esport (DOGC núm. 3393 - 22/05/2001). 

● Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s'aprova el Text únic de la Llei 

de l'Esport (DOGC núm. 3199 - 07/08/2000 - Títol 6, Capítol 5). 

● LLEI 8/1999, de 30 de juliol, de la jurisdicció esportiva i de modificació de les 

lleis 8/1988, de l'esport, i 11/1984, de creació de l'organisme autònom Institut 

Nacional d'Educació Física de Catalunya. 

● Reglament de Règim Disciplinari modificat Edició 2019 de la Federació Catalana 

d'Handbol. 

● Estatuts del Club Handbol Cerdanyola. 
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2. PRINCIPIS GENERALS 

2.1 La potestat interpretativa d'una presumpta acció o omissió constitutiva de ser 

sancionada correspon la Junta directiva del Club. 

2.2 Podran ser sancionades disciplinàriament les accions o omissions que es trobin 

tipificades en les normatives vigents aplicables. 

2.3 La presumpció d’innocència estarà garantida, així com els drets d’audiència i de 

defensa de l'/la inculpat/da. El principi d'imputabilitat exigirà l’existència de dol o 

culpa en l'autor de la infracció que se l'imputi. 

2.4 Les faltes sancionables es classificaran com a lleus, menys greus i greus, atenent a 

la seva importància, transcendència i intencionalitat. 

2.5 Les accions o omissions imputables afecten a tot el personal vinculat al Club, així 

com a aficionats/des del Club Handbol Cerdanyola. 

 

3. CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES 

Seran circumstàncies modificatives de la responsabilitat de l'/la imputat/da: 

3.1 Com a causes eximents: 

● El cas fortuït. 

● La força major. 

● La legítima defensa. 

 

3.2 Com a causes atenuants: 

● Causes eximents incompletes. 

● Arravatament, obcecació o estat passional. 

● Confessió o penediment. 

● Reparació del dany causat. 

● Dilacions extraordinàries o indegudes. 

● Circumstàncies anàlogues. 

 

3.3  Com agreujants: 

● Executar el fet amb traïdoria. 
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● Executar el fet mitjançant una disfressa, amb abús de superioritat o 

aprofitant les circumstàncies de lloc, temps o auxili afebleixin la defensa de 

la persona ofesa o faciliti la impunitat de l'autor. 

● Executar el fet mitjançant un preu, una recompensa o una promesa. 

● Cometre l'acció o omissió per motius racistes, antisemites o una altra classe 

de discriminació referent a la ideologia, religió o creences de la víctima, 

l’ètnia, raça o nació a la qual pertany, el seu sexe o orientació sexual, o la 

malaltia o minusvalidesa que pateixi. 

● Augmentar el patiment de la víctima, causant-li sofriments innecessaris. 

● Actuar amb abús de confiança. 

● Prevaldre del caràcter de responsabilitat que tingui el culpable. 

● La reincidència serà quan l'autor/a d'una falta hagi estat sancionat/da més 

d'una vegada dins els períodes establerts. 

 

 Les circumstàncies modificadores estan sotmeses a criteri de la Junta directiva.  

 

4. CLASSIFICACIÓ DE LES FALTES  

4.1 FALTES  LLEUS 

Es consideraran com a tals: 

4.1.1 No portar a un partit l'equipació i/o material reglamentaris. 

4.1.2  Arribar tard a una convocatòria, sigui individual o d'equip, sense   

  comunicació prèvia. 

4.1.3  La conducta antiesportiva amb gestos o comentaris provocatius i/o  

  despectius, en entrenaments, convocatòries o partits. 

4.1.4  La utilització d'aparells electrònics en entrenaments i partits sense  

  autorització. 

4.1.5 Reiteració en la falta de puntualitat als entrenaments sense comunicació  

  prèvia. 

4.1.6  La negativa injustificada a assistir a actes oficials en representació del Club. 

4.1.7  El comportament incívic en les instal·lacions on participi el Club. 
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4.2 FALTES MENYS GREUS 

 Es consideraran com a tals: 

4.2.1  No assistir a una convocatòria o entrenament  sense prèvia justificació. 

4.2.2 La desobediència a les directrius dels seus responsables. 

4.2.3  La realització d'accions u omissions injustificades, insultats, falses,   

  prepotents, injurioses o malicioses contra qualsevol persona i/o danys a  

  béns valorats fins a 50€. 

4.2.4  L’acumulació de dues faltes lleus dins el període de 30 dies naturals. 

4.2.5  L’incompliment d'una sanció de falta lleu. 

4.2.6 Consumir substàncies psicotròpiques en l'àmbit esportiu i en instal·lacions 

  on participi el Club. 

4.2.7 Acumular un deute econòmic corresponent a tres (3) quotes consecutives. 

 

4.3. FALTES GREUS  

Seran considerades com a tals: 

4.3.1  La conducta antiesportiva extremadament greu amb insults, amenaces, 

agressions o intents d'agressió o escups, en convocatòries, partits o 

entrenaments a persones i/o danys a béns de valor sentimental o superiors 

a 50€. 

4.3.2 Acumulació de dues faltes menys greus, en el període de 60 dies naturals. 

4.3.3  Presentar-se a convocatòries, entrenaments o actes oficials en estat 

d'intoxicació etílica i/o per substàncies psicotròpiques que alterin la 

percepció, l'estat d'ànim, l'estat de consciència o de comportament. 

4.3.4  L’incompliment d'una sanció de falta greu. 

4.3.5 Produir desperfectes de consideració. 

4.3.6 L'incompliment d'una sanció federativa. 

4.3.7 Haver estat condemnat per un delicte del Codi Penal dels recollits a l'article 

11 d'aquest Reglament d'Ordre Intern. 

4.3.8 Acumular un deute econòmic de tres quotes consecutives i 30 dies naturals. 

4.3.9 Consumir substàncies psicotròpiques en instal·lacions esportives.  
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5. SANCIONS 

Es podran imposar les sancions següents: 

5.1 Per faltes lleus: 

● Amonestació per escrit i/o multa econòmica de 0,00 € a 5,00€. 

5.2  Per faltes menys greus: 

● Amonestació per escrit i multa econòmica de 5,01 € a 100,00€ i/o baixa 

temporal de fins a 6 mesos. 

● Per la morositat sense justificar: notificació de regularitzar la situació econòmica 

en un termini màxim de 30 dies naturals amb advertiment d'incórrer en falta 

greu.  

5.3  Per faltes greus: 

● Amonestació per escrit i la reposició/reparació del dany i multa econòmica de 

més de 50,00€. Baixa temporal de fins a un any i/o baixa definitiva del Club. 

● Per la morositat: notificació de regularitzar la situació econòmica en un termini 

màxim de 15 dies naturals. L'incompliment suposarà la baixa definitiva del Club. 

 

6. PROCEDIMENT SANCIONADOR 

6.1 El procediment sancionador s’iniciarà amb la notificació dels fets a la Junta  

directiva. 

6.2 Iniciat el procediment sancionador la Junta directiva podran imposar les mesures 

cautelars que es considerin necessàries a les parts implicades. Les mesures 

cautelars quedaran sense efecte si no s'obre Expedient Disciplinari o amb la 

notificació de la resolució d'aquest.  

6.3 Si les accions o omissions són constitutives de ser classificades com a falta lleu, la 

Direcció esportiva del Club Handbol Cerdanyola sancionarà a l'autor/a, donant 

per tancat el procediment sancionador. 

6.4 Si les accions o omissions són constitutives de ser classificades com a falta menys 

greu o greu, la Junta directiva decidirà si el procediment sancionador requereix 

d'iniciar una Informació Reservada (IR) per tal d'aclarir els fets. 

6.5 La Junta directiva nomenarà un/a instructor/a de la IR. 
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6.6 La Junta directiva podrà citar a testimonis, persones afectades i/o autor/s. Els 

menors d'edat aniran acompanyats dels seus tutors legals. 

6.7 La IR ha de contenir: els fets, citacions testimonials, les consideracions, la 

conclusió i la resolució de la Junta directiva.  

6.8 La IR serà notificada per escrit a l'autor/a/s/es dels fets. 

6.9 Si la resolució de la IR és l'obertura d'un Expedient Disciplinari (ED), la Junta 

directiva nomenarà un/a instructor/a. Tot ED requereix de la Informació 

Reservada prèvia. 

6.10 L'ED ha de contenir: els antecedents dels fets, els fets provats, les consideracions 

reglamentàries i la resolució de la Junta directiva. 

6.11 En un termini màxim de set (7) dies naturals següents als fets, s'haurà d'haver 

resolt i notificat per escrit a la persona interessada la resolució de l'ED. 

6.12 La sanció imposada s'iniciarà amb data a la resolució de l'ED. 

6.13 Contra la resolució de l'ED signat per l'Instructor/a, es podrà presentar per escrit 

Recurs d'Al·legacions a la Presidència del Club en un termini màxim de tres (3) 

dies des de la notificació de l'ED. 

6.14 La Resolució de l'Expedient (RE) ha de contenir: els antecedents de fets, els fets 

provats, les consideracions reglamentàries i la resolució. 

6.15 Correspon a la Junta directiva considerar el Recurs d'Al·legacions. La RE es 

resoldrà per votació de la Junta directiva amb el vot de qualitat de la Presidència. 

6.16 La RE es notificarà per escrit en un termini màxim de set (7) dies a la presentació 

del Recurs d'Al·legacions. 

6.17 La RE posarà fi al procediment sancionador i a la via associativa.  

6.18 Quan es finalitza del procediment sancionador es podrà presentar recurs davant 

el Comitè d'Apel·lació de la Federació Catalana d'Handbol en un termini màxim 

de 15 dies naturals següent a la notificació de la Resolució de l'Expedient, tal i 

com estableix el Reglament Disciplinari de la Federació Catalana d'Handbol. 
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7. MESURES CAUTELARS 

Les mesures cautelars permetran a la Junta directiva aplicar aquelles accions que consideri 

necessàries per la prevenció i la seguretat de les persones implicades i/o presumptament  

afectades. 

Es podrà apartat de tota o part de l'activitat del Club i/o vetar la seva participació de les 

seves activitats en el Club. Tindran un termini màxim de 7 dies o a la notificació de 

l'Expedient Disciplinari.  

 

8. DENUNCIA PENAL 

Es una obligació i un deure de la Junta directiva denunciar a les autoritat judicials les 

accions o omissions constitutives de delicte tipificades en el Codi Penal.  

 

9.  COMPLIMENT I PRESCRIPCIÓ DE LES FALTES 

9.1 Totes les sancions incoades s'executaran a la notificació per escrit d'aquestes. En el 

cas d'esgotar el procediment sancionador, la notificació de la Resolució de 

l'Expedient serà la sanció ferma. 

9.2 Les quanties econòmiques imposades hauran de ser abonades a la Junta directiva 

en un termini màxim d'un mes a la finalització del procediment sancionador. 

9.3 Les faltes lleus prescriuen als tres (3) mesos de la sanció ferma. 

9.4 Les faltes menys greus prescriuen als sis (6) mesos de la sanció ferma. 

9.5  Les faltes greus prescriuen als dos anys de la sanció ferma. 

9.6 Les sancions que comportin la baixa definitiva del Club no prescriuen. 

9.7 Les baixes definitives podran ser revocades per la Junta directa. 
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10.  RECAPTACIÓ DE MULTES 

La recaptació econòmica de les multes es destinarà a la reparació o reposició dels danys 

ocasionats i/o a la dotació de material pel Club. 

 

11. ALTRES SANCIONS 

11.1  La imposició de sancions i multes econòmiques per part de la Federació Catalana 

 d'Handbol a membres del Club obliga al sancionat al seu acatament i/o 

 pagament. 

11.2 Les sancions imposades pel Club Handbol Cerdanyola són acumulables a les 

 imposades per la Federació Catalana d'Handbol. 

11.3 El Club Handbol Cerdanyola aplicarà les accions i omissions disciplinàries del 

Reglament d'Ordre Intern per les persones vinculades al Club quan siguin 

condemnades per l'autoritat judicial per delictes contra la vida, contra la 

llibertat i indemnitat sexual, contra la llibertat, contra la intimitat, contra la 

propietat, contra la salut, contra l'ordre de les famílies, ecològics, contra 

l'administració pública i de justícia, i contra la fe pública.  

 

12. ASSEMBLEA 

És l'Assemblea el màxim òrgan del Club per aprovar, modificar o derogar aquest 

Reglament d'Ordre Intern. 
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13. DEFINICIONS 

● Direcció esportiva: Responsable de l'Àrea esportiva del Club. 

● Normativa aplicable: Conjunt de lleis, decrets, reglaments, resolucions, acord, 

actes i d'altres decisions legals d'obligat compliment. 

● Presumpció d'innocència: Es presumeix innocent tota persona acusada d'un acte 

fins que la seva culpabilitat hagi estat establerta legalment. 

● Audiència: Dret a ser escoltat/da. 

● Inculpable: No ser culpable. 

● Imputabilitat: A qui se li atribueix unes accions o omissions. 

● Dol: Accions o omissions amb malícia. 

● Culpa: Accions o omissions amb voluntat i consciència. 

● Cas fortuït: Fet o esdeveniment imprevisible, o previst però inevitable. 

● Força major: Esdeveniment extern a la relació jurídica, imprevisible o previst però 

inevitable, i que eximeix del compliment d’una obligació. 

● Legítima defensa: Defensa de la persona que eximeix de responsabilitat pel dany 

ocasionat a l’agressor, sempre que l’agressió sigui il·legítima, racional el mitjà 

emprat per impedir-la o repel·lir-la, i no provocada. 

● Arravatament: Estat psicològic que produeix una ofuscació momentània de la 

intel·ligència i un aclaparament de la voluntat. 

● Obcecació: Confusió greu de les idees que pot produir efectes lesius. 

● Estat passional: Estat d'emoció molt forta. 

● Confessió: Declaració de l'inculpat en què reconeix la seva responsabilitat en el fet 

que li és imputat. 

● Penediment: Saber greu d'haver fet o deixat de fer alguna cosa. 

● Dilacions: Allunyar-se dels fets o de donar una resposta. 

● Circumstàncies anàlogues: Condicions semblants. 

● Eximent: Circumstància que allibera. 

● Atenuant: Circumstància que disminueix. 

● Agreujant: Circumstància que empitjora. 

● Traïdoria: Quan el culpable comet qualsevol de les accions o omissions contra les 

persones utilitzant mitjans, maneres o formes que tendeixin directament o 

especialment a assegurar-la, sense el risc que per a la seva persona pugui procedir 
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de la defensa per part de la persona ofesa. 

● Instructor/a: Responsable d'exposar uns fets per tal de ser jutjats. 

● Vot de qualitat: Vot que, pel fet d'ésser d'una persona de major autoritat, decideix 

una qüestió en el cas d'empat. 

● Junta directiva: Màxim òrgan de govern del Club. 

● Presidència:  Qui dirigeix les deliberacions, els treballs, i la Junta directiva. 

● Procediment sancionador: Conjunt de regles que determinen l'actuació dels 

tràmits administratius establerts. 

● Informació reservada: Indagació o constatació d'uns fets. 

● Expedient Disciplinari (ED): Practicar les diligències necessàries per a preparar la 

resolució d'un afer. 

● Recurs d'Al·legacions: Escrit de resposta per demanar en el procediment 

administratiu, un fet o un raonament en defensa d'una petició o d'una pretensió. 

● Resolució de l'Expedient (RE): Prendre una determinació al procediment 

sancionador. 

● Via associativa: Manera de procedir administrativament . 

● Comitè d'Apel·lació: Òrgan administratiu de la Federació Catalana d'Handbol. 

● Mesures cautelars:  Accions preventives. 

● Denúncia penal: Notificar uns fets a la Justícia. 

● Sanció ferma: Càstig no recurrible. 

● Prescriure: Recuperar una situació inicial i esdevenir nul·la l'actual pel fet d’haver 

transcorregut un temps concret. 

 


