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REGLAMENT DISCIPLINARI DE LA FEDERACIÓ  

ANDORRANA DE KARATE  
 

(FANDKARATE) 
 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El 20 de desembre de 2018 el Consell General va aprovar la llei 37/2018, de l’Esport del Principat 

d’Andorra, en l’exposició de motius es feia esment que l’activitat física, l’educació física i l’esport 

són fonamentals per al correcte desenvolupament de la persona i que la pràctica de l’esport 

contribueix a la millora de la salut i del benestar físic i mental. 

En aquesta mateixa línia s’afirmava que la pràctica de l’esport promou nombrosos valors socials 

i es preconitzava la necessitat d’establir garanties per a l’ordenació de les implicacions socials 

que comporta aquesta pràctica , així com del compliment de les normes que han de permetre 

assegurar l’exercici efectiu i pacífic d’aquesta activitat. 

La llei establia un catàleg d’infraccions i sancions de caràcter general i delegava el desplegament 

d’aquest catàleg en les normes estatutàries específiques de les federacions esportives 

andorranes, atorgant la facultat de completar els règim legal tenint en compte els aspectes 

directament relacionats amb les peculiaritats de la practica esportiva corresponent. La llei va 

encomanar a les federacions esportives la inclusió en els seus estatuts d’un sistema tipificat 

d’infraccions, així com l’establiment d’un procediment disciplinari i de determinació de 

responsabilitat disciplinària per via reglamentària interna. 

La Federació Andorrana de Karate, en aplicació de la nova llei de l’esport, va aprovar en 

Assemblea General Extraordinària de data 9 de desembre de 2020, el redactat vigent dels 

estatuts que la regeixen. 

En seguiment de l’obligació que estableix la Llei de l’Esport a les federacions esportives del 

Principat d’establir un procediment disciplinari per la via reglamentaria, l’Assemblea General de 

la Federació, en el marc de l’exercici de les atribucions que li atorguen els seus Estatuts i en virtut 

de la seva potestat disciplinària, ha decidit aprovar el present reglament. 
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Aquest reglament s’estructura en quaranta-tres (43) articles distribuïts en vuit (8) capítols. 

El capítol primer estableix l’àmbit d’aplicació del Reglament, que abasta tots aquells 

procediments disciplinaris endegats per la Federació; fixa la potestat disciplinària en la Junta 

directiva de la Federació; estableix els principis rectors del procediment disciplinari i els drets de 

les persones o entitats objecte d’expedient; es refereix a les mesures cautelars que es poden 

adoptar en qualsevol fase del procediment i regula la preferència de la jurisdicció penal en els 

supòsits en què examina els mateixos fets en relació amb els mateixos subjectes. 

El capítol segon, es divideix en tres seccions. En la secció primera estableix les infraccions 

disciplinaries, i les divideix en molt greus, greus i lleus. En la secció segona es determinen les 

circumstàncies que poden modificar la responsabilitat disciplinària. Per acabar, la secció tercera 

delimita les sancions que poden recaure en funció de la gravetat de la infracció. 

El capítol tercer, que es divideix en tres seccions, desenvolupa pròpiament el procediment 

disciplinari. La secció primera es refereix a l’inici del procediment i també a les actuacions prèvies 

que en determinats casos poden resultar necessàries per centrar l’objecte del procediment i 

establir l’existència d’uns fets susceptibles de constituir una infracció, i la persona o entitat que 

pot ser responsable i contra les quals s’ha d’adreçar l’expedient sancionador. També observa les 

diverses causes d’abstenció i recusació de l’instructor de l’expedient. 

El capítol quart regula el procediment disciplinari urgent en els supòsits previstos per la Llei de 

l’Esport i desplega les disposicions previstes per a aquest supòsit. 

El capítol cinquè es refereix a les causes de finalització del procediment i, molt especialment, 

enumera els supòsits en què és procedent l’arxiu de les actuacions. 

El capítol sisè determina els motius que ocasionen l’extinció de la responsabilitat disciplinaria i 

estableix els terminis de prescripció de les infraccions i de les sancions. 

El capítol setè estableix el sistema de reclamacions i recursos contra les sancions imposades, 

donant així compliment a la previsió de l’article 92 apartat b de la Llei 37/2018, del 20 de 

desembre, de l’esport del Principat d’Andorra. 

El capítol vuitè estableix la forma adequada per comptabilitzar els terminis establerts 

reglamentàriament; determina la possibilitat d’establir una pròrroga en els casos en que així 

sigui oportú i estableix els efectes i la forma per dur a terme les notificacions. 
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Finalment el text clou amb una disposició transitòria que regula la continuació dels 

procediments disciplinaris iniciats abans de l’entrada en vigor del present reglament, una 

disposició derogatòria i una disposició final. 

CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 

Article 1.- Àmbit d’aplicació 

L’objecte d’aquest reglament és determinar les infraccions i sancions en desenvolupament de 

les disposicions legals i estatutàries vigents, i establir el procediment disciplinari que ha de regir 

l’actuació derivada de la potestat disciplinaria que ostenta la Federació Andorrana de Karate (en 

endavant Federació). 

Article 2.- Potestat disciplinaria 

La Federació gaudeix de potestat disciplinària sobre totes les persones que formen part de la 

seva estructura orgànica, els seus esportistes, tècnics i directius, els jutges i els àrbitres i, en 

general, totes les persones i entitats federades que practiquen l’esport del karate en el seu àmbit 

de competència. 

La potestat disciplinària s’exercirà per mitjà de la Junta Directiva i en els termes previstos pel 

present reglament. 

Article 3.- Principis generals del procediment disciplinari 

El procediment disciplinari s’ajustarà als principis i les regles generals del procediment 

administratiu sancionador i per tot allò no previst en el present reglament s’aplicarà amb 

caràcter subsidiari la normativa administrativa vigent. 

Informen el procediment disciplinari el principi de prohibició de sancionar per infraccions 

tipificades en una norma que no estigui en vigor en el moment de produir-se els fets que 

constitueixen infracció. No obstant les disposicions sancionadores s’apliquen retroactivament si 

afavoreixen el presumpte infractor. 

En el procediment disciplinari regeix el principi d’audiència i l’obligació d’obtenir resolucions 

motivades i subjectes a la normativa aplicable en cada cas 

La responsabilitat disciplinària és independent de la responsabilitat civil i penal que es pugui 

derivar dels fets objecte del present procediment. Això no obstant, si durant la tramitació de 

l’expedient disciplinari  queda acreditat que ha estat obert un procés penal pels mateixos fets, 
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s’ha de decidir la suspensió del procediment disciplinari fins que recaigui una resolució ferma en 

la via penal. La suspensió del procediment disciplinari no impedeix el manteniment de les 

mesures cautelars adoptades.  

Només poden ser sancionades les persones o entitats que resultin responsables. No es podrà 

sancionar uns fets que ja han estat prèviament sancionats quan s’aprecia identitat de subjecte, 

de fets i de fonament sancionador. En tot cas, els fets declarats provats per una resolució judicial 

penal ferma vinculen el procediment disciplinari. 

S’estableix l’obligació d’instrucció de procediment disciplinari previ a cap tipus de sanció 

disciplinària i l’obligació d’informar dels terminis que regeixen cada moment de la tramitació i 

dels recursos que es poden formular contra les resolucions adoptades. 

Article 4.- Drets de la persona expedientada 

Qualsevol persona o entitat que estigui subjecta a un expedient sancionador per part de la 

Federació, té els següents drets: 

a) Dret a ser informat dels fets que se li imputen, de la infracció o infraccions que poden 

constituir aquests fets, de les sancions que poden ser imposades i de la identitat de 

la persona que actuarà com a instructora.  

b) Dret d’accés a l’expedient disciplinari, de conèixer l’estat de la seva tramitació i 

d’obtenir còpies dels documents, en els termes previstos pel Codi de l’Administració. 

c) Dret a formular al·legacions, a proposar les proves que consideri adients i a utilitzar 

tots els mitjans de defensa admesos per l’ordenament que siguin procedents. 

d) Dret a la presumpció d’innocència i a no declarar en contra de si mateix. 

e) Dret a ser assistits per una advocat durant la tramitació de l’expedient, de lliure 

elecció per part de l’expedientat i al seu càrrec. 

f) Dret a obtenir una resolució motivada. 

g) Qualsevol altre dret que li siguin reconeguts per la Constitució o les lleis. 

Article 5.- Mesures cautelars 

La Junta Directiva d’ofici o a petició de l’instructor pot acordar, mitjançant una resolució 

motivada, l’establiment de mesures cautelars que siguin oportunes, atenent a la gravetat dels 

fets que s’imputin i les circumstàncies que concorrin, en qualsevol moment del procediment 

disciplinari. Aquest acord s’ha d’adoptar amb l’audiència prèvia de la persona o entitat contra la 

qual s’ha obert l’expedient atorgant-li un termini de cinc (5) dies hàbils per tal que presenti les 

seves al·legacions. 
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Les mesures cautelars que s’adoptin han de ser adequades i proporcionades per assegurar 

l’eficàcia de la resolució que pugui recaure i no podran en cap cas ser més gravoses que 

l’eventual sanció que es pugui adoptar a la finalització de l’expedient disciplinari. En cap cas 

s’acordaran mesures cautelars que puguin ocasionar perjudicis irreparables, i s’han d’aixecar tan 

aviat com perdin la seva finalitat. 

CAPÍTOL SEGON. INFRACCIONS I SANCIONS 

Secció primera. Infraccions 

Article 6.- Infraccions 

Constitueixen infraccions tots aquells fets, accions, omissions o conductes previstes i assentades 
en la Llei de l’Esport en cada moment vigent i, endemés, més concretament, les que 
s’estableixen en els articles següents. 

Article 7.- Infraccions molt greus 

Són infraccions molt greus: 

a) Els comportaments, les actituds i els gestos agressius o antiesportius quan s’adrecin 
a l’àrbitre, al jutge, a esportistes o al públic. 

b) L’alineació indeguda i la incompareixença o la retirada injustificades de les proves, 
els jocs o les competicions. 

c) La negativa injustificada a assistir a les convocatòries, als entrenaments, a les proves 
o a les competicions de la selecció nacional. 

d) Les modificacions fraudulentes del resultat de les proves o competicions, incloses les 
conductes prèvies a la celebració que intentin influir en el resultat mitjançant acord, 
intimidació, preu o qualsevol altre mitjà fraudulent. 

e) La manipulació o l’alteració del material d’equipament esportiu, en contra de les 
regles tècniques, quan pugui alterar el resultat de les proves o posi en perill la 
integritat de les persones. 

f) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions. 
g) Les declaracions públiques de directius, tècnics, àrbitres, esportistes o afeccionats 

que incitin els seus equips o els espectadors a la violència, el racisme, la xenofòbia o 
la intolerància en l’esport. 

h) Els actes dirigits a predeterminar no esportivament el resultat d’un joc, una prova o 
una competició. 

i) La participació en activitats o competicions esportives de caràcter internacional 
sense l’autorització preceptiva. 

mailto:fandkarate@fandkarate.com


 

_____________________________________________________________________________________ 

Centre Tecnificació Esportiva Ordino – Carrer Narciso Yepes s/n – AD300 – Ordino –  

PRINCIPAT D’ANDORRA – Email: fandkarate@fandkarate.com Tlf. : +376 639552  

 

j) El trencament de la sanció imposada per infracció molt greu o greu. 
k) La inexecució de les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva. 
l) L’exercici d’una professió esportiva sense la titulació esportiva corresponent quan 

posa en perill o constitueix un risc per a les persones. 
m) Totes aquelles enumerades en els articles 87.2 i 87.3 de la “Llei 37/2018, del 20 de 

desembre, de l’esport del Principat d’Andorra” o normativa que en el futur els 
substitueixi. 

Article 8.- Infraccions molt greus dels directius i de les entitats esportives. 

Amb independència de les infraccions establertes a l’apartat anterior, són infraccions 
específiques molt greus dels directius de les entitats esportives, les següents: 

a) L’incompliment dels acords de l’Assemblea General, i també de les disposicions 
estatutàries o reglamentàries. 

b) La no convocatòria de forma sistemàtica i reiterada, en els terminis o les condicions 
legals, dels òrgans col·legiats esportius. 

c) La utilització incorrecta dels fons privats de l’entitat esportiva o de les subvencions, 
els crèdits, els avals i els altres ajuts que pugui atorgar l’Administració pública, sense 
perjudici de les reclamacions que puguin correspondre per la via jurisdiccional 
competent. L’apreciació de la utilització incorrecta de fons públics es regeix  pels 
criteris fixats a la legislació vigent pel que fa a l’ús d’ajudes i subvencions públiques. 
Per apreciar la utilització incorrecta de fons privats es té en compte el  caràcter 
culpable o dolós de les conductes. 

d) L’organització d’activitats o competicions esportives de caràcter internacional sense 
l’autorització preceptiva. 

e) Contreure obligacions econòmiques que puguin comportar un perjudici greu per a 
l’economia de l’entitat sense la disponibilitat pressupostària prèvia. 

f) Els actes dirigits a predeterminar o alterar els resultats de les eleccions dels càrrecs 
de representació o de direcció d’entitats esportives. 

g) El trencament de les sancions greus imposades. 
h) La no expedició injustificada de llicències federatives, i també l’expedició fraudulenta 

de les mateixes llicències. 

Article 9.- Infraccions greus 

Són infraccions greus: 

a) Actuar públicament i notòriament contra la dignitat o el respecte que exigeix el 
desenvolupament de l’activitat esportiva, sempre que aquesta actuació no tingui el 
caràcter d’infracció molt greu. 
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b) Els insults i les ofenses greus a jutges, àrbitres, esportistes, tècnics, autoritats 
esportives, públic assistent i altres participants en els esdeveniments esportius. 

c) La manipulació i l’alteració, ja sigui personalment ja sigui mitjançant persona 
interposada, del material o l’equipament esportiu en contra de les regles tècniques 
quan la conducta no sigui considerada com a infracció molt greu. 

d) La no convocatòria, en els terminis o les condicions legals, dels òrgans col·legiats 
esportius. 

e) El trencament de la sanció o de la mesura cautelar imposada per una falta lleu. 
f) L’incompliment de les regles d’administració i gestió del pressupost i patrimoni 

previstes en la Llei de l’esport vigent i en les disposicions de desplegament. 
g) L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat 

o la funció esportiva exercida. 
h) L’exercici d’una professió esportiva sense la titulació esportiva corresponent quan no 

posa en perill ni constitueix un risc per a les persones. 
i) L’ús de la denominació de competició oficial sense el reconeixement preceptiu quan 

en resultin perjudicis econòmics greus per a terceres persones. 
j) Totes aquelles enumerades en l’article 87.4 de la “Llei 37/2018, del 20 de desembre, 

de l’esport del Principat d’Andorra” o normativa que en el futur el substitueixi. 

Article 10.- Infraccions lleus 

Són infraccions lleus: 

a) Les observacions formulades, de manera incorrecta, a jutges, àrbitres, tècnics i 
directius, i totes les altres autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions. 

b) La incorrecció amb el públic, els companys i els subordinats. 
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les instruccions rebudes de jutges, 

àrbitres i totes les altres autoritats esportives en l’exercici de llurs funcions. 
d) Les conductes clarament contràries a les normes esportives que no es tipifiquen com 

a molt greus o greus en la Llei de l’Esport en cada moment vigent i en les seves 
disposicions de desplegament, o en les normes reglamentàries o estatutàries 
d’aquesta Federació. 

e) Totes aquelles enumerades en l’article 87.5 de la “Llei 37/2018, del 20 de desembre, 
de l’esport del Principat d’Andorra” o normativa que en el futur el substitueixi. 

Secció segona. Circumstàncies modificatives de la responsabilitat 

Article 11.- Agreujants 

Respecte a les sancions que es preveuen per les infraccions establertes per la llei i els Estatuts, 

són circumstàncies agreujants de la responsabilitat: 
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a) La reiteració 

b) La reincidència 

c) La remuneració o l’ànim de lucre 

d) El perjudici econòmic ocasionat 

Article 12.- Atenuants 

Respecte a les sancions que es preveuen per les infraccions establertes per la llei i els Estatuts, 

són circumstàncies atenuants de la responsabilitat. 

a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció 

b) El penediment espontani 

c) El fet de no haver estat sancionada la persona infractora, amb anterioritat, en el 

transcurs de la seva vida esportiva. 

 

Secció tercera. Sancions 

Article 13.- Cataleg de sancions 

Les sancions susceptibles d’aplicació són les previstes a l’article 61 dels Estatuts: 

a) Inhabilitació, suspensió o privació de llicència esportiva, amb caràcter temporal o 
definitiu, proporcionalment adequada a la infracció o les infraccions comeses. 

b) Sanció econòmica. Aquesta sanció només es pot imposar a les persones infractores 
que perceben retribució econòmica per la seva tasca. 

c) Clausura del recinte esportiu. 
d) Prohibició d’accés al recinte on es practica l’esport, pèrdua de la condició de soci, o 

realització de la competició esportiva a porta tancada. 
e) Advertència privada o amonestació de caràcter públic. 
f) Inhabilitació temporal o definitiva. 
g) Destitució del càrrec. 
h) Descens de categoria, pèrdua de punts en la classificació i pèrdua del combat, de la 

competició o de la prova, o celebració de l’acte sense l’assistència de públic. 

Article 14.- Suspensió provisional de l’execució d’una sanció 

Es pot establir, a petició de la part interessada, la suspensió provisional de l’execució d’una 
sanció fins que es produeixi la resolució definitiva de l’expedient disciplinari. 
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Article 15.- Alineació indeguda i alteració greu de la competició 

Amb independència de les sancions que puguin correspondre, els òrgans disciplinaris tenen la 

facultat d’alterar el resultat dels jocs, les proves o les competicions per causa de 

predeterminació no esportiva del resultat d’un joc, una prova o una competició, en supòsits 

d’alineació indeguda i, en general, en tots els casos en què la infracció suposi una alteració greu 

de l’ordre del joc, la prova o la competició. 

Article 16.-  Graduació de les sancions 

Les sancions es graduaran en virtut de la gravetat, que es ponderarà tenint en compte els 

elements següents. 

a) La intencionalitat 

b) La gravetat dels danys materials o personals ocasionats 

c) La transcendència del fet 

d) La reincidència o reiteració 

e) El penediment espontani, mitjançant la comunicació del fet infractor a la Federació 

amb caràcter previ a la iniciació del procediment disciplinari. 

f) La reparació del dany amb caràcter previ a l’inici del procediment disciplinari. 

g) El grau de participació. La responsabilitat no només serà atribuïble a l’autor de la 

falta, sinó també a altres persones o entitats que la consentin, encobreixin o 

indueixin a cometre. 

Les quanties de les sancions econòmiques previstes en el present reglament experimentaran 

l’actualització que eventualment es pugui preveure en la Llei anual del pressupost de l’Estat 

respecte de les quanties de les sancions previstes en la Llei. 

CAPÍTOL TERCER. TRAMITACIÓ DEL PROCEDIMENT DISCIPLINARI 

Secció primera. Actuacions prèvies i iniciació del procediment 

Article 17.- Expedients disciplinaris 

La responsabilitat disciplinària únicament es pot establir en el marc d’un expedient disciplinari, 

que s’ha de tramitar de conformitat amb les normes previstes en el present reglament i totes 

aquelles altres que siguin d’aplicació. 

Article 18.- Inici de l’expedient 
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La iniciació d’un expedient disciplinari és competència de la Junta Directiva, que pot fer-ho 

d’ofici o per la denúncia motivada adreçada al President de la Junta Directiva.  

Les denuncies anònimes no tindran suficient entitat perquè s’incoï un expedient disciplinari, 

sense perjudici de l’eventual investigació d’ofici que pugui decretar la Junta Directiva. 

Article 19.- Nomenament de l’instructor 

L’acord d’incoació de l’expedient disciplinari adoptat per la Junta Directiva ha de contenir el 

nomenament de l’instructor que s’encarregarà de tramitar-lo. L’instructor ha de ser un membre 

de la Junta Directiva. 

L’acord s’ha d’adoptar tenint en compte les causes d’abstenció previstes en l’article següent. 

Article 20.- Causes d’abstenció 

L’instructor en el qual es doni alguna de les circumstàncies que es detallen en el paràgraf 

següent, s’abstindrà d’intervenir en el procediment i ho comunicarà a la Junta Directiva, que 

resoldrà si concorre causa d’abstenció. 

Són causes d’abstenció de l’instructor les següents: 

a) El parentiu amb l’expedientat fins a quart grau de consanguinitat, o segon d’afinitat. 

b) L’amistat íntima o enemistat manifesta amb l’expedientat. 

c) Tenir un interès personal o professional, amb les parts o amb la qüestió que motiva 

l’expedient, o tenir interès en una qüestió semblant, pendent de resolució. 

Si l’expedientat és un membre de la Junta Directiva, aquest quedarà completament exclòs de 

tota la tramitació i resolució del procediment, i la seva condició de membre de la Junta quedarà 

en suspens fins que hagi recaigut una resolució ferma en l’expedient. 

Article 21.- Causes de recusació 

En els casos previstos a l’article anterior, l’expedientat podrà promoure la recusació en qualsevol 

moment de la tramitació del procediment, davant del mateix instructor o de la Junta Directiva 

en el cas que la causa de recusació recaigui sobre l’instructor. 

La recusació s’ha de plantejar per escrit i s’ha de detallar de forma precisa la causa o causes en 

que es fonamenta la petició de recusació. 
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L’endemà de la recepció de la recusació, el recusat, manifestarà a la Junta Directiva si concorre 

o no en ell la causa al·legada. En cas afirmatiu, la Junta Directiva acordarà immediatament la 

substitució, notificant-ho a la persona o entitat expedientada. 

Si el recusat nega la causa al·legada, la Junta Directiva haurà de resoldre en el termini de tres (3) 

dies hàbils, si s’aprecia la causa de recusació. En qualsevol cas, la Junta Directiva podrà realitzar 

totes les comprovacions que consideri adients per adoptar el seu pronunciament al respecte de 

la qüestió, en el termini establert.  

Les actuacions que hagi dut a terme l’instructor en el qual concorrin causes de recusació, no 

implicarà necessàriament la invalidesa dels actes en què hagi intervingut. 

Contra les resolucions adoptades en matèria de recusació, no hi cap la interposició de recurs, 

sense perjudici, però, d’al·legar la recusació en el moment d’interposar el recurs administratiu 

o jurisdiccional, segons correspongui, contra l’acte amb el qual es conclou el procediment 

disciplinari. 

Article 22.- Expedient Informatiu 

Abans de l’obertura d’un expedient disciplinari la Junta Directiva pot acordar la incoació d’un 

expedient informatiu, amb la finalitat de determinar si concorren les circumstàncies que 

justifiquin la iniciació d’un expedient disciplinari. 

L’acord d’incoació d’un expedient informatiu comporta igualment la designació d’un instructor 

d’entre els membres de la Junta Directiva. Aquest acord s’ha de notificar a la persona o entitat 

expedientada, informant-la de la identitat de l’instructor  i els fets que motiven la tramitació de 

l’expedient informatiu. En la notificació se li concedirà el termini de deu (10) dies hàbils per 

formular les al·legacions que tingui per convenients.  

Rebudes les al·legacions de la persona o entitat respecte a la qual s’ha obert l’expedient 

informatiu, l’instructor formularà proposta adreçada a la Junta Directiva sobre si s’ha d’obrir 

expedient disciplinari o bé s’ha d’arxivar sense més tràmits. Rebuda la proposta, la Junta 

Directiva decidirà al respecte. Si la Junta Directiva decideix arxivar les actuacions, ho notificarà 

a qui al seu cas ha formulat la queixa i a la persona o entitat objecte de l’expedient. 

Secció segona. Instrucció de l’expedient disciplinari 

Article 23.- Tramitació 

mailto:fandkarate@fandkarate.com


 

_____________________________________________________________________________________ 

Centre Tecnificació Esportiva Ordino – Carrer Narciso Yepes s/n – AD300 – Ordino –  

PRINCIPAT D’ANDORRA – Email: fandkarate@fandkarate.com Tlf. : +376 639552  

 

El procediment disciplinari s’inicia mitjançant un acord de la Junta Directiva d’incoació 

d’expedient i el nomenament d’un instructor. Aquest acord s’ha de notificar a la persona o 

entitat expedientada i com a mínim ha de contenir les informacions següents. 

a) Una breu referència als fets, que pot ser per remissió a una acta o a una denúncia prèvia. 

b) La identitat de la persona o entitat presumptament responsable. 

c) La designació de l’instructor de l’expedient. 

L’acord d’incoació es comunica a l’instructor, amb trasllat de tots els documents i les actuacions 

prèvies. L’instructor ha de notificar l’acord a la persona o entitat que apareix com a 

presumptament responsable. 

Article 24.- Pràctica de diligències 

Notificada la incoació de l’expedient, l’instructor ordena la pràctica de totes les actuacions i 

proves que consideri adequades per a l’esclariment dels fets i per determinar les responsabilitats 

susceptibles de sanció. 

Article 25.- Plec de càrrecs 

A la vista de les actuacions practicades, i en un termini no superior a dos mesos comptats des 

de la incoació de l’expedient, l’instructor redacta un plec de càrrecs en què hi ha de constar com 

a mínim la informació següent: 

a) La descripció dels fets. 

b) La qualificació jurídica dels fets, amb indicació de la disposició legal que els tipifica com 

a infracció. 

c) La identitat de la persona o l’entitat presumptament responsable dels fets. 

d) La sanció que correspon per aquells fets, amb indicació de la disposició legal que 

l’estableix. 

Si l’expedient s’obre simultàniament contra més d’una persona o entitat, s’han de diferenciar 

clarament els fets que s’imputen a cadascuna, les infraccions que constitueix cada conducta i les 

sancions que es proposen per a cada infracció. 

Article 26.- Al·legacions 

L’instructor notificarà el plec de càrrecs a la persona o entitat expedientada, que disposarà d’un 

termini de quinze (15) dies hàbils per contestar-lo i al·legar tot allò que estimi pertinent en la 

seva defensa, i per proposar les proves que consideri oportunes. 
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Article 27.- Prova 

Rebuda la contesta al plec de càrrecs o transcorregut el termini concedit a l’efecte sense que la 

persona o entitat expedientada hagi respost, l’instructor practicarà la prova que considera 

oportuna. 

Les actes dels jutges o àrbitres de la prova o competició constitueixen un mitjà documental 

necessari en el conjunt de la prova de les infraccions de les regles i les normes esportives. També 

tenen aquest caràcter les ampliacions o els aclariments de les actes dels mateixos jutges o 

àrbitres, bé d’ofici bé a sol·licitud dels òrgans disciplinaris. 

No obstant això, els fets rellevants per al procediment i la seva resolució es poden acreditar per 

qualsevol mitjà de prova, que les persones o entitats interessades poden proposar que es 

practiquin o aportar directament i l’instructor en valorarà objectivament la seva pertinença. 

L’instructor pot rebutjar les proves proposades per la persona o entitat expedientada que no 

consideri necessàries o procedents, fent-ho constar de forma motivada a la proposta de 

resolució. Aquesta decisió no es susceptible de recurs, sense perjudici de la possibilitat de tornar 

a proposar les proves rebutjades en el marc del recurs contra la resolució que clogui l’expedient. 

Article 28.- Conclusions 

Posteriorment a la pràctica de les proves, l’instructor haurà de donar vista del resultat a la 

persona o entitat expedienta, que en el termini de quinze (15) dies hàbils podran formular 

l’escrit de conclusions. 

Article 29.- Proposta de resolució 

Rebut l’escrit de conclusions, o transcorregut el termini concedit a l’efecte sense que la persona 

o entitat expedientada l’hagi presentat, el termini d’un mes, l’instructor ha de dictar una 

proposta de resolució, en què fixa de forma definitiva els fets, la seva qualificació jurídica i la 

persona o entitat que en resulten responsables i proposa la imposició de la sanció que 

correspongui o bé el sobreseïment i l’arxiu de l’expedient. 

L’instructor eleva la proposta de resolució a la Junta Directiva per tal que aquesta darrera 

resolgui. 

Secció tercera. Resolució 

Article 30.- Resolució 
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La Junta Directiva ha de resoldre l’expedient disciplinari per majoria simple dels seus membres 

en el termini d’un mes des de la recepció de la proposta de resolució. El membre instructor no 

pot estar present ni participar de la deliberació sobre la de resolució de l’expedient; els membres 

restants de la Junta no es poden abstenir en la votació, salvat que estiguin incursos en alguna 

de les causes d’abstenció previstes, i en aquest cas, no poden estar presents ni participar en la 

deliberació. 

Si com a conseqüència de l’abstenció de membres de la Junta Disciplinària, el nombre de 

membres resultés inferior a dos, llavors s’haurà de completar, exclusivament a l’efecte de 

resoldre l’expedient, amb els membres de la Federació, aliens a la Junta Directiva que calguin 

per assolir-ne el nombre, que seran designats per insaculació. Els membres que resultin 

designats amb aquesta finalitat tenen el deure d’assistir a la reunió de la Junta Directiva que ha 

de resoldre l’expedient i de votar, i no poden excusar-se’n salvat que estiguin incursos en una 

causa legal d’abstenció. La identitat dels membres així designats s’ha de notificar a la persona o 

entitat expedientada. 

La resolució que posa fi al procediment sancionador ha de ser motivada, i ha d’expressar com a 

mínim els fets que es consideren provats, la norma legal en què es tipifiquen com a infracció i la 

norma legal que estableix la sanció que s’aplica -si s’escau- o resoldre el sobreseïment i l’arxiu 

de les actuacions en els casos previstos. 

En la resolució no es poden declarar provats fets diferents dels que han estat determinats en el 

curs del procediment, amb independència del fet que se’n variï la qualificació jurídica. 

Si s’han adoptat mesures cautelars durant la tramitació del procediment, la resolució s’ha de 

pronunciar, motivadament, sobre el manteniment o l’aixecament d’aquestes mesures. La 

resolució també pot adoptar motivadament noves mesures cautelars per garantir la seva 

eficàcia mentre no s’executi, fins i tot si no s’havien previst en la proposta de resolució. En 

qualsevol cas, aquestes mesures cautelars han de ser proporcionades a la finalitat perseguida i 

s’han de regir per les normes previstes en el present Reglament. 

La resolució de la Junta Directiva ha d’expressar les vies de recurs que existeixen contra la 

resolució sancionadora, per davant de qui s’han de formular i el termini per exercir-les. 

 

CAPÍTOL QUART. PROCEDIMENT DISCIPLINARI URGENT 
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Article 31.- Procediment d’urgència  

Les sancions per infracció de les regles del joc, la prova o la competició que, per raó del 

desenvolupament normal de la prova o la competició, necessiten l’acord immediat de l’òrgan 

disciplinari, es tramitaran pel procediment d’urgència. 

Article 32.- Especificitats del procediment d’urgència 

En el procediment d’urgència, l’instructor practica les actuacions que considera oportunes per 

esclarir els fets i formula directament la proposta de resolució, que notifica a la persona o entitat 

expedientada, juntament amb la notificació d’incoació d’expedient i amb la indicació expressa 

de que es tramita pel procediment d’urgència. L’expedientat disposa d’un termini de deu (10) 

dies hàbils per examinar l’expedient, formular al·legacions i aportar els documents que tinguin 

per convenient i proposar, eventualment, la pràctica de proves. 

Un cop rebudes les al·legacions, o be escolat el termini per formular-les, l’instructor eleva 

l’expedient a la Junta Directiva, per resoldre. 

Si a les al·legacions de la persona expedientada proposa la pràctica de proves, l’instructor 

practica les proves que consideri pertinents, denega les altres de forma motivada i seguidament 

eleva l’expedient a la Junta Directiva per resoldre. 

CAPÍTOL CINQUÈ. FINALITZACIÓ DEL PROCEDIMENT 

Article 33.- Causes de finalització 

El procediment disciplinari s’acaba: 

a) Per una resolució sancionadora. 

b) Per una resolució que acorda el sobreseïment i l’arxiu de els actuacions. 

Article 34.- Arxiu de les actuacions 

És procedent l’arxiu de les actuacions en els supòsits següents: 

a) Quan no han estat provats els fets que han estat la causa de la iniciació del 

procediment o quan els fets provats no són constitutius d’infracció disciplinària. 

b) Quan no es poden imputar els fets a un presumpte responsable, o el responsable ha 

mort o ha estat declarat incapaç. 

c) Quan s’ha produït la prescripció de la infracció. 
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CAPÍTOL SISÈ. EXTINCIÓ DE LA RESPONSABILITAT 

Article 35.- Extinció de la responsabilitat 

La responsabilitat disciplinaria s’extingeix: 

a) Pel compliment de la sanció. 

b) Per prescripció de les infraccions o de les sancions. 

c) Per mort de la persona expedientada o sancionada. 

d) Per la dissolució de l’entitat expedientada o sancionada. 

e) Per aixecament de la sanció. 

Article 36.- Prescripció de les infraccions 

Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un mes; les infraccions greus prescriuen al cap d’un any 

i les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys d’haver estat comeses. 

Si es tracta d’una infracció continuada en el temps, el termini de prescripció s’iniciarà a partir 

del dia en que cessa la darrera acció u omissió comesa. 

Article 37.- Prescripció de les sancions 

Les sancions imposades per una infracció lleu prescriuen al cap d’un mes; les imposades per una 

infracció greu prescriuen al cap d’un any i les sancions imposades per una infracció molt greu 

prescriuen als tres anys, sempre que no consisteixin en una sanció de caràcter definitiu. 

El termini de prescripció de les sancions comença a comptar des de l’endemà del dia en que 

adquireix fermesa la resolució sancionadora o en cas d’incompliment, des del dia en que es 

comet la violació si la sanció havia començat a complir-se. 

CAPÍTOL SETÈ. RECURSOS 

Article 38.- Recurs contra la resolució de la Junta Directiva. 

Contra les sancions imposades mitjançant resolució de la Junta Directiva es podrà interposar 

recurs per davant de la Comissió Jurídica Esportiva en el termini màxim d’un mes a comptar de 

la data de la recepció de la notificació de la resolució sancionadora. 
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El recurs s’ha d’interposar mitjançant escrit mecanografiat, seguint els requisits establerts pel 

reglament de la Comissió Jurídica Esportiva. El procediment se substancia pel procediment 

establert pel reglament regulador de la Comissió Jurídica Esportiva. 

Article 39.- Recurs jurisdiccional 

Les resolucions de la Comissió Jurídica Esportiva exhaureixen la via administrativa i només es 

poden recórrer per la via jurisdiccional, en la forma i termini previstos legalment. 

CAPÍTOL VUITÈ. TERMINIS I NOTIFICACIONS 

Article 40.- Còmput 

Els terminis es comptaran sempre a partir de l’endemà de la notificació de l’acte o resolució de 

que es tracti. Els termini determinats en dies ho seran en dies hàbils, i s’exclouran del còmput 

els dies festius. Els terminis determinats en mesos o anys es comptaran data a data. Ei en el mes 

del venciment no hi havia un dia equivalent al de l’inici del còmput, el termini finalitzarà el dia 

primer del mes següent. 

Si el primer dia del termini era festiu, el termini s’iniciarà el primer dia hàbil següent. Si el darrer 

dia del termini era festiu, el termini finalitzarà el primer dia hàbil següent. 

Article 41.- Pròrroga 

La Federació podrà atorgar, a petició dels interessats, una pròrroga dels terminis establerts, 

sempre que aquesta no excedeixi la meitat dels referits terminis, si les circumstàncies ho 

aconsellen i amb aquesta pròrroga no es perjudiquen drets de tercers. Aquesta possibilitat no 

pot afectar mai els terminis dels recursos administratius o jurisdiccionals. 

A petició de l’instructor i si concorren circumstàncies excepcionals en el decurs de la instrucció 

d’un expedient disciplinari, la Junta Directiva pot acordar l’ampliació dels terminis establerts fins 

a un màxim que no superi la meitat d’aquests terminis. 

Els dies de pròrroga es tindran en compte en dies sencers i en cas de que el termini prorrogat 

inclogui una fracció de dia es comptabilitzarà el dia sencer per establir els dies de pròrroga. 

Article 42.- Notificacions 

La notificació és l’actuació mitjançant l’òrgan que dicta un acte o resolució el comunica a la 

persona o entitat que resulta afectada pel procediment disciplinari. 
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La notificació ha de contenir el text íntegre de la resolució, l’expressió del recurs que sigui 

precedent, l’òrgan davant del qual s’ha d’interposar i el termini per fer-ho, amb indicació de si 

és una resolució definitiva o no. 

La notificació produeix efectes a partir del moment en què la persona o entitat expedientada 

realitza les actuacions de les quals es desprèn el coneixement del seu contingut i abast, o hi 

interposa recurs. 

Les notificacions estan vàlidament efectuades si permeten tenir constància de la seva posada a 

disposició de la persona o entitat expedientada, de la seva recepció, i de la data en què es 

practica. 

L’absència o irregularitat de la notificació suspenen els terminis. 

Article 43.- Mitjans utilitzats per a les notificacions 

Les notificacions es duen a terme per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la 

recepció, com pot ser el correu certificat amb acusament de recepció o qualsevol altre mitjà 

analògic o digital que permeti acreditar la recepció. 

Disposició Transitòria 

Els expedients disciplinaris que estiguin en curs de tramitació, a la data d’entrada en vigor 

d’aquest Reglament, es regulen d’acord amb la normativa vigent abans de la data esmentada, 

llevat que les disposicions d’aquest Reglament siguin més beneficioses per a la persona o entitat 

expedientada. 

Disposició Derogatòria 

Queden derogats el reglament intern de la Federació Andorrana de Karate de data 16 de gener 

de 2013 i el Reglament intern número 2 del procediment disciplinari de data 16 de maig de 2018, 

i qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que s’oposi al contingut que estableix aquest 

reglament intern. 

Disposició Final 

Aquest reglament entrarà en vigor l’endemà del dia de la seva aprovació. 
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