REGLAMENT DEL RÈGIM DISCIPLINARI DE LA FEDERACIÓ
ANDORRANA DE CICLISME.
TÍTOL I.-DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- La disciplina esportiva de la Federació de Andorrana de ciclisme (en
endavant FAC) es regeix per la Llei de l’Esport del 30 de juny del 1998, pels
Estatuts de la FAC, pel reglament de la comissió jurídica esportiva, del 12 de
juliol del 2000, pel Decret del 12 de maig de 2005 pel qual s'aprova el
reglament sobre el control del dopatge esportiu i pel present reglament.
Article 2.- La FAC exerceix la potestat disciplinària i sancionadora sobre totes
aquelles persones que formen part de la seva pròpia estructura orgànica, sobre
els Clubs i els seus components, els/les corredors/-res, els/les tècnics, els/les
arbitres i, en general, sobre aquelles persones o entitats adscrites a la FAC.

TÍTOL II.- INFRACCIONS
Article 3.- Els incompliments per part dels membres, de la Federació envers,
els les regles o els deures que els estatuts, el present reglament així com tot
altra norma que els imposin, així com per actuacions contràries a dret, poden
ser qualificats com infraccions lleus, greus o molt greus.
S’entén com a membre de la Federació, els membres de la junta directiva, els
tècnics, esportistes o acompanyants dels esportistes en entrenaments o
competicions, així com qualsevol altra persona que tingui una relació amb la
federació.

Són infraccions lleus:
1. Ocasionar o ser responsable de perjudicis lleus en el patrimoni o en el
bon nom de la Federació.
2. No assistir reiteradament, els membres de la Junta Directiva, a les seves
reunions sense causa justificada, sense perjudici del previst en l’article
25 dels estatuts de la FAC.
3. La incorrecció amb els membres de la Junta Directiva, els tècnics,
esportistes de la FAC o amb el públic.
4. L'actitud passiva dels esportistes de la FAC en el compliment de les
ordres i les instruccions rebudes dels tècnics de la federació.
5. En general, l’incompliment de qualsevol precepte dels Estatuts o
reglaments, sempre que no provoqui un perjudici per la Federació o els

seus associats o que la infracció no hagi estat qualificada com a greu o
molt greu.
La reincidència o comissió de més de dues infraccions lleus podrà comportar
que l’òrgan competent qualifiqui com a greu el fet infractor.
Són infraccions greus:
1. No respectar o complir de forma deliberada els acords vàlidament
adoptats pels òrgans directius.
2. Provocar, per acció o per omissió, perjudicis greus en el patrimoni o en
el bon nom de la federació.
3. No abonar qualsevol derrama o quota extraordinària, vàlidament
acordada per l’òrgan competent, en el moment en què es requereixi.
4. La negativa injustificada dels tècnics o esportistes de la FAC. a assistir a
les convocatòries, entrenaments i competicions.

La reincidència o comissió de més de dues infraccions greus podrà comportar
que l’òrgan competent qualifiqui com a molt greu el fet infractor.

Són infraccions molt greus:
1. Posar en perill o provocar, per negligència o mala fe, perjudicis molt
greus en el patrimoni, integritat de les persones o en el bon nom de la
federació.
2. Actuar en l’exercici de l’activitat professional de forma deslleial envers la
federació o qualsevol dels seus membres.
3. Presentar documents falsos o alterats a fi d’obtenir qualsevol tipus de
document o d’autorització per part de la Federació.
4. Difamar, injuriar o calumniar, els membres de la Junta Directiva,
persones assalariades, tècnics i esportistes de la federació.
5. Els comportaments, les actituds i els gests agressius o antiesportius als
membres de la junta directiva, assalariats, arbitres, tècnics, esportistes o
al públic.
6. La promoció o la incitació al consum o a la pràctica i la utilització directa
de les substàncies prohibides o dels mètodes no reglamentaris en
l'esport.

7. La negativa a sotmetre's als controls obligatoris contra el dopatge, o les
accions o omissions que impedeixin o pertorbin la utilització correcta
d'aquests controls.
8. Els
actes
dirigits
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no
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9. La inexecució de les sancions imposades en el marc del present
reglament.

TÍTOL III.- SANCIONS
Article 4.- D’acord amb els principis d’adequació i proporcionalitat, les sancions
que poden imposar-se als membres de l’associació per les infraccions comeses
són les següents:
a.- Per infraccions lleus: avís, amonestació.
b.- Per infraccions greus: suspensió temporal de la condició de membre
de la federació per un termini d’entre 1 mes i 6 mesos.
c.- Per infraccions molt greus: suspensió temporal de la condició de
membre de la federació per un termini d’entre 6 mesos i 2anys, o baixa
definitiva de la condició de membre de la federació.
Tanmateix, dites sancions s’apliquen tant als membres de la junta directiva,
com als tècnics, esportistes o acompanyants dels esportistes en entrenaments
o competicions, així com qualsevol altra persona que tingui una relació amb la
federació.

Article 5.- L’avís -amonestació consistirà en un escrit dirigit a la persona
indicant els punts que ha infringit i requerint-li per corregir un comportament no
adequat i la no reincidència.
Article 6.- L’aplicació i duració de la baixa temporal serà fixada d’acord amb la
gravetat de la infracció, i comportarà la suspensió temporal de l’exercici dels
drets i deures com a membre de la federació, així com de l’exercici dels càrrecs
que hi pogués complir.
Article 7.- La baixa definitiva de la condició de membre de la Federació no
podrà aplicar-se en tot cas més que després d’haver-se imposat un mínim de
una baixa temporal.
TÍTOL IV.- Extinció de la responsabilitat disciplinària.
Article 8.- 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 l'inculpat
d) Per aixecament de la sanció
2. Les infraccions lleus prescriuen al cap de sis mesos, les greus al cap d'un
any i les molt greus al cap de tres anys d'haver estat comeses.
3. 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 infracció molt greu i sempre que no siguin definitives.
4. El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l'endemà del dia en
què adquireix fermesa la resolució per la qual s'ha imposat o el dia que se n'ha
violat el compliment, si la sanció havia començat a complir-se.
TÍTOL V.- Procediment sancionador
Article 9.- L’òrgan competent per instruir els expedients sancionadors el
formen tres membres de la Junta Directiva escollits a tal efecte per la pròpia
Junta Directiva.
Article 10.- La incoació dels expedients sancionadors es pot iniciar d’ofici per
l’òrgan instructor o a instància de qualsevol membre de la Federació, després
de l’aprovació de la majoria simple dels membres de la Junta Directiva.
Article 11.- Incoat l’expedient sancionador, es donarà trasllat d’aquest
mitjançant carta certificada amb avís de recepció al membre de la Federació
subjecte de l’expedient, informant-lo de les presumptes infraccions que hagués
pogut cometre i de les sancions que comporten.
Tanmateix, se li concedirà un termini, no inferior a 10 dies, perquè pugui ser
escoltat i proposi les seves al·legacions al respecte.
Article 12.- El presumpte infractor haurà de manifestar les seves al·legacions
per escrit i adreçar-les a la Junta Directiva de la Federació mitjançant carta
certificada amb avís de recepció i dins del termini establert, que no podrà ser
inferior a 10 dies.
Article 13.- Rebudes o no les al·legacions per part de la Junta Directiva, se’ls
donarà trasllat a l’òrgan instructor el qual, en un termini mínim de 15 dies i un
màxim d’un mes des de la data de recepció de l’escrit d’al·legacions, decidirà si
es procedeix a l’arxiu definitiu de l’expedient sancionador o, si en cas contrari,
s’eleven les actuacions a proposta de resolució o sanció.
Article 14.- En supòsit d’arxiu definitiu de l’expedient sancionador aquest haurà
de ser notificat per carta certificada amb avís de recepció al soci subjecte de
l’expedient en el termini màxim de 10 dies.

Article 15.- La proposta de sanció haurà de ser motivada, contenint com a
mínim els següents aspectes:
a) Els fets objecte de l’expedient sancionador

b) El tipus d’infracció que comporten dits fets

c) El responsable o autor de la/les infracció/ns

d) La sanció que l’òrgan instructor proposa per al predit responsable o
autor de la/les infraccions.
Article 16.- Establerta la proposta de sanció, s’haurà de convocar una reunió
de la Junta Directiva, que, per majoria simple, decidirà sobre la procedència o
improcedència de la sanció proposada i, en conseqüència, si s’ha de sancionar.
Article 17.- La Resolució de l’expedient sancionador serà notificada a
l’interessat mitjançant carta certificada amb avís de recepció i en el termini
màxim de 10 dies des que la Junta Directiva prengué l’acord al respecte.
Article 18.- Sense perjudici dels recursos judicials que s’escaiguin, una vegada
notificada la resolució de l’expedient sancionador, la sanció esdevé ferma i
definitiva.
Article 19.- Els terminis computen per dies hàbils.
Article 20.- Tots els recursos proposats ho seran sense perjudici dels recursos
judicials que escaiguin.

