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TITOL I.  DISPOSICIONS GENERALS 
 

Capítol 1r. Potestat Disciplinària 

 
NORMA 1.  L’exercici del Règim Disciplinari Esportiu, en l’àmbit de la pràctica de 
l'Handbol, es regula pel previst a l’efecte en la legislació vigent pròpia de la Comunitat 
Autònoma de Catalunya, pel que es disposa als estatuts de la FCH i la seva normativa 
general de competicions per a cada temporada, així com pels preceptes continguts en 
aquestes Normes Disciplinaries. 
 
NORMA 2. La potestat disciplinària de la FCH, s’estén sobre totes aquelles persones que 
formin part de la seva estructura orgànica, a tots els seus directius i als de les 
Delegacions Territorials, als àrbitres i als seus auxiliars, als clubs  o associacions 
esportives afiliades i als seus directius, als jugadors/es i oficials, i en general, a totes 
aquelles persones i entitats que  essent federades, desenvolupin l’activitat esportiva 
corresponent en l’àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya. 
 
NORMA 3. La potestat dels Òrgans Jurisdiccionals Disciplinaris de la FCH,  confereix als 
mateixos, la facultat de conèixer i resoldre les reclamacions presentades de naturalesa 
esportiva i disciplinària que es plantegin en relació o en base a la pràctica de l’esport de 
l’handbol, així com dels partits i competicions organitzats per aquesta Federació. 
 
NORMA 4. La potestat jurisdiccional de règim disciplinari, s'estén  a conèixer, jutjar i, en el 
seu cas, sancionar les infraccions a la conducta esportiva que vulnerin el que disposen les 
normes específiques de disciplina i convivència esportiva, siguin o no comeses durant el 
transcurs d'un partit, així com les infraccions de les normes de conducta associativa que 
comportin un perjudici o minvament en el normal desenvolupament de les relacions 
esportives. 
 
NORMA 5. 
  
La potestat disciplinària de la FCH, correspon  en primera  instància al Comitè de 
Competició i Disciplina Esportiva, i  en segona instància, al Comitè  d’Apel·lació  i  
Disciplina Esportiva. 
 
Les resolucions dictades pel Comitè d’Apel·lació  i  Disciplina  Esportiva, en   els afers de 
la seva competència  exhauriran  el  tràmit  i  àmbit federatiu, i contra les mateixes podrà 
interposar-se recurs davant el  Tribunal  Català de l’Esport. 
 
NORMA 6. En cada una de les Delegacions Territorials d’aquesta Federació podrà haver 
com a òrgan Jurisdiccional un Comitè de Competició i Disciplina Esportiva que estarà 
facultat per: 
 
a) Conèixer  i  resoldre  les  reclamacions  presentades  sobre   partits,  resultats  i   
classificacions pertanyents a  competicions de les que  la Delegació  Territorial  tingui 
atribuïda  l’organització. 
 
b) Conèixer, i en el seu cas, sancionar les infraccions contra  la   conducta esportiva  
comeses  amb  motiu únicament dels  partits celebrats conforme a l'apartat  anterior   
d’aquesta norma. 
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NORMA 7. Contra els acord dictats pels Comitès de Competició i Disciplina Esportiva de 
les Delegacions Territorials, podrà interposar-se recurs davant el Comitè d’Apel·lació i 
Disciplina Esportiva de la FCH, la qual resolució exhaurirà la via federativa restant 
expedita la possibilitat de recórrer davant el Tribunal Català de l’Esport. 
 

Capítol 2n. La Jurisdicció d’àmbit Disciplinari. 

 

Secció Primera   -   Les faltes 

 
NORMA 8. A efectes d'aquestes Normes, constituirà falta tot tipus d’infracció per acció o 
omissió, a la conducta esportiva comesa amb motiu de  la celebració d’un partit, així com 
les infraccions a la conducta associativa que comportin un perjudici o afectin al normal 
desenvolupament de les relacions esportives. 
 
NORMA 9. Les faltes lleus prescriuran al cap d'un mes d’haver estat comeses, les greus 
al cap d'un any i les molts greus al cap de tres anys. 
 
El termini de prescripció restarà interromput en el moment en que el Comitè de 
Competició i Disciplina Esportiva comuniqui a l'afectat la incoació del corresponent 
expedient, però si aquest romangués paralitzat  durant un mes, per causa no imputable a 
la persona o entitat subjecte al susdit procediment, tornarà a córrer el termini 
corresponent. 
 
NORMA 10. Els clubs són directament responsables del bon ordre i desenvolupament 
dels partits i del comportament dels seus jugadors, oficials, seguidors i altres persones 
vinculades al club i tindran de respondre dels danys i perjudicis que puguin causar, 
l'import dels quals haurà de ser fixat objectivament pel Comitè de Competició i Disciplina 
Esportiva. 
 
NORMA 11. Dels incidents que es produeixin dins del recinte esportiu i en el seu àmbit 
d’influència, contra l’equip arbitral o contra els components dels equips participants, 
directius i autoritats esportives, serà  responsable el club local, llevat que acrediti que els 
incidents esdevinguts amb motiu de la celebració del partit han estat protagonitzats 
exclusivament per seguidors de l’equip visitant i hagin adoptat les mesures oportunes per 
a cooperar al manteniment de l’ordre. 
              

Secció Segona   -   Les sancions 

 
NORMA 12. No es podrà imposar cap sanció que no es trobi establerta en aquestes 
Normes amb anterioritat a la comissió de la falta corresponent. 
 
Tampoc es podrà fer complir cap sanció si no ha estat imposada pels Òrgans 
Jurisdiccionals competents. 
 
NORMA 13.  Les sancions prescriuran als tres anys, a l'any, o  al mes, segons es tracti de 
les que corresponguin a faltes  molt greus, greus i lleus, començant a comptar el termini 
de prescripció des del dia següent a aquell en que adquireixi  fermesa la resolució per la 
que es va imposar la sanció o des de que es trenqui el seu compliment si aquest hagués 
començat. 
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NORMA 14. El Règim Disciplinari regulat en aquestes Normes s'entén sense perjudici de 
la responsabilitat civil o penal en que puguin incórrer les persones físiques i jurídiques 
afectades. 
 
NORMA 15. Les sancions, principals i accessòries que puguin imposar-se 
reglamentàriament són les següents: 
 
a) Als jugadors/es, oficials  i  càrrecs directius. 
     1.- Inhabilitació a perpetuïtat o temporal. 
     2.- Suspensió temporal. 
     3.- Apercebiment. 
    
b) Als components de l'equip arbitral. 
     1.- Inhabilitació a perpetuïtat o temporal. 
     2.- Suspensió temporal. 
     3.- Apercebiment. 
     4.- Pèrdua total o parcial dels drets. 
  
c) Als clubs. 
     1.- Expulsió de la Federació. 
     2.- Pèrdua o descens de categoria. 
     3.- Clausura del terreny de joc 
     4.- Descompte de punts de la seva classificació. 
     5.- Pèrdua del partit, eliminatòria o desqualificació de  la  competició. 
     6.- Celebració de l'activitat o competició a porta tancada. 
     7.- Apercebiment. 
     8.- Multa i indemnitzacions reglamentàries. 
 
NORMA 16. Als  clubs se’ls pot imposar  una o vàries sancions assenyalades en la norma 
anterior. 
 
Pel que es refereix a les persones, només se’ls pot imposar una de les sancions 
reflectides en l'esmentada norma, excepte als components de l'equip arbitral que, quan 
correspongui, podrà ser simultània amb la pèrdua parcial o total dels drets. 
 
NORMA 17. L'autor de dos o més faltes, li seran imposades totes les sancions previstes 
per les diferents infraccions que hagués comès, llevat que fossin derivades d'un mateix 
acte, en el qual cas li serà imposada la sanció corresponent a la falta més greu en el seu 
grau màxim, fins el límit que representi la suma de les que li podrien ser imposades si les 
faltes fossin sancionades separadament. 
 
NORMA 18. La suspensió podrà ser per un determinat nombre de partits o jornades, o bé 
per un període de temps. 
 
a) S’entendrà com suspensió de partits o jornades, aquelles el  límit de les quals van d'un 

partit o jornada a tots els que comprengui la competició de la  temporada. 
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Això implica la prohibició d'alinear-se o  intervenir  en  tants partits o jornades oficials com 
fixa la sanció i per  l'ordre que vinguin assenyalats en els calendaris oficials de competició, 
encara que per les causes que fossin no se celebrin en el dia programat i amb anterioritat 
s'haguessin  disputat altres partits assenyalats per dates posteriors. 
 
Si el nombre de partits o jornades a que es refereix la sanció excedís dels que resten fins 
el final de la  temporada,  aquells seran completats amb els de la següent o  següents. 
 
Si una vegada acabat  el  campionat,  resta  pendent   de  complir  algun partit    o  
jornada  de  suspensió  s’haurà  d'efectuar en la categoria en la que participi l'equip al que 
pertany el sancionat/da,  encara que jugui en categoria diferent a l'anterior. 
 
b) S’entendrà com suspensió de temps determinat la que es refereix a un període 

concret, durant el que el sancionat/da  no  podrà participar en cap partit, qualsevol que 
sigui  la seva  classe,  no essent  computables  els mesos  en els que no se celebri 
competició oficial, llevat que la sanció s'hagi imposat a directius. 

 
NORMA 19.  Al  termini de cada temporada, el jugador/a o oficial o directiu suspès o 
inhabilitat podrà canviar de club, si es donen les condicions per això, però els partits o 
jornades del període de temps de suspensió o inhabilitació que es trobessin pendents, 
hauran de complir-se a tenor del disposat a  aquesta  norma. 
 
NORMA 20. Quan un jugador/a, oficial o tècnic sigui sancionat, amb una suspensió per 
un determinat nombre de partits, jornades o temps, no es podrà alinear amb cap equip, 
encara que aquest sigui de diferent categoria. Durant el temps que duri la sanció no es 
podrà alinear en cap partit ni com a jugador, oficial o tècnic. 
 
Si es tracta d’una sanció per inhabilitació, la persona sancionada quedarà incapacitada 
per a desenvolupar qualsevol altra activitat relacionada amb l’handbol. 
 
NORMA 21. Qualsevol suspensió o inhabilitació comportarà sempre sanció accessòria al 
club al que pertany, una multa d’un import fins a 30 euros si es tracta d’un jugador, i fins a 
60 euros si es tracta d’un oficial o tècnic, per cada partit o jornada que s’apliqui, sense 
excedir mai els 601 euros. Aquestes sancions econòmiques s’aplicaran en totes les 
competicions organitzades per la Federació Catalana d’Handbol, inclús en partits 
amistosos i tornejos de clubs.   
 
NORMA 22. La suspensió o inhabilitació dels membres de la junta directiva d'un club, 
comportarà una multa accessòria al club al qual  pertany de 150 a 1.202 Euros. 
 
NORMA 23. S’entendrà per trencament de sanció, tant directe com indirecte, aquella 
acció que impliqui incompliment de la sanció prèviament imposada, manifestat per actes 
evidents realitzats pel sancionat/da, implicant la imposició de les sancions corresponents 
en el seu grau superior. 
 
NORMA 24. La sanció de clausura d'un terreny de joc a un determinat club, implica la 
prohibició d'utilitzar el mateix durant el  nombre de jornades oficials que comprengui la 
sanció  imposada a tots els equips de l'esmentat club. 
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Les despeses que per motiu de la sanció de clausura del terreny de joc  s'esdevinguin a 
tercers seran per compte del club sancionat. 
 
NORMA 25. Correspon al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva fixar la distància a 
partir de la qual el club sancionat amb la clausura del seu terreny de joc, ha de celebrar 
els seus partits com local. 
 
NORMA 26. La sanció de clausura del terreny de joc podrà ser substituïda pel Comitè de 
Competició i Disciplina Esportiva, prèvia sol·licitud del club sancionat en el termini de 24 
hores a partir de la recepció del veredicte, i en atenció a les circumstàncies que concorren 
en cada cas, per la de jugar a porta tancada. 
 
NORMA 27. Quan en la celebració d'un partit amistós o competició no federativa oficial, 
es produeixin incidents tipificats en les actuals normes, el Comitè de Competició i 
Disciplina Esportiva de la FCH, d'ofici o a instància de la part interessada, podrà tramitar 
l’oportú expedient disciplinari, imposant, en el seu cas les sancions que procedeixin.  
 

Secció Tercera - Circumstàncies modificatives de la responsabilitat 

 
NORMA 28. Son circumstàncies atenuants 
 
1.- Carència d'antecedents en l'historial esportiu. 
 
2.- La d'haver precedit, immediatament a la comissió de la falta,  provocació suficient a 
judici dels Òrgans Jurisdiccionals. 
 
3.- Haver  procedit  el  culpable,  per  penediment espontani,  a  reparar  o  disminuir els 
efectes de  la  falta,   a donar   satisfacció a l’ofès,  o  a  confessar-la  a  l'organisme 
competent. 
 
4.- Prestar  col·laboració o auxili a l'esclariment dels fets que hagin donat lloc a una 
infracció. 
 
5.- Qualsevol altres circumstàncies d'anàloga significació esportiva a judici dels Òrgans 
Jurisdiccionals. 

 
NORMA 29. Son circumstàncies agreujants : 
 
1.- Quan l'autor d'una falta ha estat sancionat en el curs  d'una  mateixa temporada per un 
altre  fet  que  tingui assenyalat  una  sanció igual o major, o per més d'un, si és inferior.  
 
2.- Premeditació manifesta. 
 
3.- Cometre la falta per preu, recompensa o promesa. 
 
4.- Abusar de la superioritat o fer servir mitjans que  debilitin  la defensa.  
 
5.- Cometre la infracció  com a  espectador, tenint llicència  com  a  jugador/a, oficial, 
àrbitre o  directiu. 
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6.- No donar col·laboració o auxili a l'esclariment dels fets que hagin donat lloc a una 
infracció. 
 
7.- No acatar immediatament les decisions arbitrals. 
 
8.- Qualsevol  altre circumstància   d'anàloga   significació   esportiva a judici del  Comitè  
de  Competició  i  Disciplina  Esportiva. 
 
9.- Qualsevol falta comesa pels components de l'equip arbitral 
 
NORMA 30. Son circumstàncies eximents de la responsabilitat 
 
1.- La força major. 
2.- El cas fortuït. 
3.- La por insuperable. 
4.- La legítima defensa. 
 
NORMA 31. En principi, si no concorren circumstàncies modificatives de la 
responsabilitat, les sancions seran imposades en el seu grau mitjà. Si concorre una o 
algunes circumstàncies  atenuants, s’aplicarà la sanció en el seu grau mínim, i si solament 
concorre una o vàries circumstàncies agreujants, en el seu grau màxim. Quan es 
presentin circumstàncies atenuants i agreujants, aquestes es compensaran per 
determinar el grau de la sanció. 
 
NORMA 32. Dins dels límits de cada grau, correspon als Òrgans Jurisdiccionals, atenent 
a la gravetat dels fets i totes altres circumstàncies concurrents en cada cas, com les 
conseqüències de la infracció, la naturalesa dels fets, les circumstàncies personals de 
l'inculpat/da, la temptativa o la frustració, imposar la sanció que correspongui. 
 

Secció Quarta - De l’extinció de la responsabilitat disciplinària 

 
NORMA 33. Es consideren, en tot cas, com causes d’extinció de la responsabilitat 
disciplinària esportiva: 
  
1.- La mort de l'inculpat. 
 
2.- La dissolució del club. 
 
3.- El compliment de la sanció. 
 
4.- La prescripció de  les  infraccions  o  de  les   sancions  imposades. 
 
5.- La pèrdua de la consideració d’esportista federat,  sempre  i quan no torni a ser-ho en 
el qual cas mantindrà la  seva responsabilitat disciplinària anterior. 
 
 
 
 
 
 



 

Reglament de Règim Disciplinari – Edició 2016 
 Página 8 
 

TITOL II.  INFRACCIONS I SANCIONS 
 

Capítol 1r. Faltes comeses pels jugadors i les seves sancions 

 
NORMA 34. Seran faltes molt greus, sancionades amb suspensió o inhabilitació d’un a 
quatre anys. 
 
  1.- L’agressió per part  d’un   jugador/a  als  components  de  l'equip arbitral, oficials, 
directius i autoritats esportives, membres de l'equip contrari, companys o als espectadors, 
originant amb la seva acció lesió greu. 
 
  2.- El jugador/a que  rebutjant  l’agressió  d’altre  jugador/a   actués de forma anàloga. 
 
  3.- La falta de veracitat  o  alteració  dolosa  en  les  dades  reflectides en les llicències, 
tríptics i  qualsevol  altre  document oficial federatiu. 
 
  4.- El jugador/a que, de forma dolosa, subscrivís llicència per  dos o més clubs. 
 
  5.- La  realització   d’actes   que   provoquin  la   suspensió   definitiva del partit o 
impossibilitin el seu començament. 
 
  6.- Negar-se  a  sotmetre’s  als  controls d’antidopatge  establerts  per   la  FCH  en   
col·laboració  amb  els  òrgans  competents d’altres institucions. 
 
  7.- Donar positiu en qualsevol dels controls antidopatge fixats  per la FCH. 
 
  8.- El trencament de sanció imposada per falta greu o molt greu. 
 
NORMA 35. En cas de reincidència en la comissió  de  qualsevol   de les faltes tipificades 
en la norma anterior d’aquestes Normes, en el termini de dues temporades, el seu autor 
podrà ser inhabilitat a perpetuïtat. 
 
NORMA 36. Seran faltes greus, que seran sancionades amb suspensió d'un mes a onze 
mesos de competició oficial 
 
  1.-  Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre  de  l 'equip arbitral  quan no  es  
derivi  cap  tipus  de dany físic o  lesió per la persona agredida. 
 
  2.- El que amenacés a un  component  de  l’equip  arbitral  per  causar-li dany o tractés 
d’intimidar-lo. 
 
  3.- El jugador/a que es dirigeixi  a un component  de  l'equip arbitral  amb  ostensible  
incorrecció  de gest o  paraula,   així  com   qualsevol   acte  de  menyspreu  a  l'autoritat 
arbitral que incidís en el normal desenvolupament   del  partit, o amb anterioritat o 
posterioritat al  seu  començament i finalització. 
  
  4.- El jugador/a que insultés, amenacés, o menyspreés greument  a oficials,  directius, 
autoritats esportives, membres  de  l'equip contrari i companys, o  espectadors,  abans, 
durant  o després de la celebració del partit. 
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  5.- L'incompliment reiterat d'ordres emanades  dels  components  de l'equip arbitral, que 
produeixin conseqüències de consideració greu.  
 
  6.- Alinear-se en un partit mitjançant la llicència  federativa  d'altra persona. 
   
  7.- Qualsevol  altre  acte   que   impliqui  amenaça, menyspreu  coacció i violència que 
no estigués  recollit  en  apartats anteriors. 
 
  8.- Causar intencionadament qualsevol tipus de dany o  desperfecte en les instal·lacions 
esportives d'un club o en  els  bens  de qualsevol persona, quan  la quantia  de  la   seva   
reparació superés els 180 Euros. 
 
  9.- El trencament de les sancions lleus.  
       
NORMA 37. Seran faltes lleus sancionades amb suspensió temporal d'un a tres partits o 
jornades oficials de competició, o apercebiment: 
 
  1.- Les observacions formulades als components de l'equip arbitral, oficials, directius, 
autoritats esportives, membres  de l'equip contrari, companys, o espectadors  que      
signifiquin   una desconsideració lleu,  de paraula  o  de  fet als  ofesos, abans, durant o 
després de la celebració  d'un partit. 
 
  2.- Produir-se  en  actitud  passiva,  negligent,  violenta   o   perillosa, abans, durant i 
després de  la celebració   d'un   partit  amb les  persones  reflectides  en  l'apartat   que  
precedeix, amb caràcter lleu. 
 
  3.- El que insultés, ofengués, amenacés, o provoqués a les persones esmentades en 
l'apartat 1, amb  expressions o  gestos  de menyspreu, sempre que no constitueixi falta 
greu. 
 
  4.- Causar  intencionadament  qualsevol tipus de dany o desperfecte en les instal·lacions 
d'un  club o en  els  bens  de  qualsevol  persona,  quan la  quantia  de la seva reparació  
sigui inferior a 180 euros. 
 
  5.- Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de  les ordres o indicacions 
de l'equip arbitral. 
 
  6.- Qualsevol conducta incorrecta o antiesportiva que alteri el bon ordre o el normal 
desenvolupament del joc, sempre que això no constitueixi una infracció més greu. 
 
  7.- Protestar reiteradament decisions arbitrals. 
 

Capítol 2n. Faltes comeses pels entrenadors ajudants i auxiliars i les seves 
sancions 

 
 
NORMA 38. Qualsevol falta comesa pels entrenadors, ajudants i auxiliars que estigués 
tipificada dins d'aquelles en que poguessin incórrer el jugadors, tindrà la mateixa 
consideració i sanció que el que poguessin correspondre a aquells/es. 
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NORMA 39. Queda prohibit als entrenadors, ajudants i auxiliars penetrar en el terreny de 
joc sense autorització arbitral, llevat casos de força major. L’incompliment d'aquesta 
disposició serà sancionat amb apercebiment o suspensió temporal d'un a tres partits o 
jornades de competició oficial. 
 
NORMA 40. L'entrenador, ajudant o auxiliar que ordenés al seu equip retirar-se del camp 
abans de la finalització oficial del partit, serà sancionat amb la suspensió d'un a onze 
mesos de competició oficial. 
 
NORMA 41. L’entrenador, que no faci acte de presència en el partits del seu equip, quan 
reglamentària o normativament així sigui obligatori, estant absent físicament del terreny de 
joc, llevat causa de força major, cometrà una falta lleu i serà sancionat el club al que 
pertany amb una multa de fins a 30 euros per absència. 
 

Capítol 3è. De les faltes comeses  pels oficials i directius d'un club i les seves 
sancions 

 
NORMA 42. Qualsevol falta comesa pels oficials i directius d’un club que estigués 
tipificada dins d’aquelles en que poguessin incórrer els jugadors, entrenadors, ajudants i 
auxiliars tindran la mateixa consideració i sanció que la que pogués correspondre aquells. 
 
NORMA 43. El simple incompliment de les funcions que com obligatòries estan 
disposades reglamentàriament o normativament pels delegats de camp, es considera com 
falta lleu sancionable amb apercebiment, o suspensió temporal d'un a tres partits o 
jornades oficials. 
 

Capítol 4t. De les faltes comeses  pels components de l'equip arbitral i les seves 
sancions 

 
NORMA 44. Qualsevol falta comesa pels components de l'equip arbitral, que estigués 
tipificada dins d'aquelles en que poguessin incórrer els jugadors tindrà la mateixa 
consideració  que la que pogués correspondre a aquells. 
 
NORMA 45. Es consideraran com infraccions específiques molt greus dels components 
de l'equip arbitral sancionades amb la suspensió o inhabilitació d'un a quatre anys i 
pèrdua total dels drets. 
 
  1.- La parcialitat de qualsevol component  de l'equip  arbitral vers qualsevol dels equips 
contendents. 
 
  2.- La intervenció en fets dirigits a l’obtenció  d'un resultat  predeterminat en un partit. 
 
  3.- No comunicar als òrgans corresponents qualsevol fet dirigit  a alterar el normal 
desenvolupament i resultat d'un partit. 
 
  4.- La redacció, alteració o manipulació  maliciosa  de  l'acta  del partit, de forma que les 
seves anotacions no es corresponguin en el fets esdevinguts amb ocasió de la celebració 
d'un partit; o la informació falsa i maliciosa d'aquells. 
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  5.- La  suplantació maliciosa  de  qualsevol  component de l'equip arbitral per altre 
persona. 
   
NORMA 46. En cas de reincidència en la comissió de les faltes tipificades en l'article 
anterior, en el termini de dues temporades, l'autor podrà ser inhabilitat a perpetuïtat. 
 
NORMA 47. Es consideren faltes específiques greus dels components de l'equip arbitral 
sancionades amb la suspensió temporal d'un a onze mesos i pèrdua total o parcial dels 
seus drets, així com, poder aplicar una sanció econòmica accessòria i personalitzada a 
l’àrbitre ó àrbitres de l’esmentat equip arbitral en els següents casos: 
 
  1.- Rebutjar un nomenament d’actuació, llevat  en els casos  de  força major o 
degudament justificats i que s’hauran de provar conforme a dret. 
 
  2.- La incompareixènça injustificada a un partit. 
 
  3.- La falta d'informe, quan hagi  de  realitzar-lo,  o   sigui   requerit per així pels Òrgans 
Jurisdiccionals,  sobre  fets  esdevinguts  abans, durant o després d'un partit. 
 
  4.- La suspensió d'un partit sense causa justificada. 
 
  5.- Permetre que en la zona de canvis  es  trobin  persones  no  autoritzades  en l'acta  
del   partit,  llevat   disposició  expressa federativa. 
 
 6.- Dirigir partits amistosos sense l’autorització i designació de l’òrgan competent. 
 
  7.- L'incompliment greu de les seves obligacions en l’aplicació  de les regles de joc, 
normes reglamentàries i obligacions específiques aplicables als components de l'equip 
arbitral. 
        
NORMA 48. Es consideraran faltes lleus específiques dels components de l'equip arbitral, 
sancionades amb apercebiment o suspensió temporal d'un a tres partits o jornades oficials  
i pèrdua parcial dels drets: 
 
  1.- No presentar-se 60 minuts abans en el terreny de joc. 
 
  2.- La redacció incompleta o omissió  lleu de dades  en  l'acta; la no remissió de la 
mateixa o dels informes corresponents, en la forma i terminis reglamentaris. 
 
  3.- No facilitar els resultats en la forma i terminis reglamentaris. 
 
  4.- L'incompliment lleu de les seves obligacions en l’aplicació de les regles de joc, 
normes reglamentàries i obligacions  específiques aplicables a components de l'equip 
arbitral. 
 
NORMA 49.  Els components de l'equip arbitral designats per a dirigir un partit i no es 
presentin al mateix, sense causa justificada, a més a més de les sancions que els imposin 
les presents normes, seran responsables, a criteri dels Òrgans  Jurisdiccionals, dels 
danys i perjudicis que hagin pogut tenir els equips contendents per la no celebració o 
ajornament d'aquell. 
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NORMA 50. En el cas de les faltes greus o molt greus, que afectin als components de 
l'equip arbitral, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, abans d'adoptar la 
resolució que procedeixi, sol·licitarà informe escrit al Comitè  d’Àrbitres sobre els fets 
produïts, amb caràcter no vinculant, el qual s’haurà d'expedir en el termini màxim de sis 
dies hàbils. 
 

Capítol 5è. De les faltes dels club i les seves sancions 

 
NORMA 51. Seran considerades com faltes molt greus i sancionades amb la retirada de 
tots els seus equips de les competicions on estaven inscrits i la privació al club dels seus 
drets com membre de la FCH per un període d'una a quatre temporades i multa de fins a 
1.202 euros. 
 
  1.- Qualsevol de les faltes tipificades  com  molt  greus dins d'aquelles en les  que 
poguessin incórrer els jugadors/es, oficials, directius i delegats i que puguin ser  
d’aplicació als clubs. 
 
  2.- L'oferiment, promesa o lliurament d'obsequis o regals  als  components de l'equip  
arbitral amb  la intenció  clara o  encoberta de tenir un arbitratge  parcial  i  un  resultat  
favorable. 
 
  3.- Els clubs  que  pactessin  per  mutu  acord  un resultat  determinat. 
 
  4.- Aquells actes de rebel·lia que vagin  dirigits contra   els   acords adoptats per la FCH 
o els seus òrgans  disciplinaris  en relació amb qualsevol tipus de falta  tipificada  en  el  
present reglament. 
   
  5.- La reincidència dolosa per  segona vegada,  o per   tercera vegada en una temporada 
oficial, en cas de negligència, en l’alineació indeguda d'un jugador/a o oficial d'equip, per 
no concórrer els requisits reglamentaris exigits. 
 
NORMA 52.  També tindran la consideració de faltes molt greus sancionades amb multa 
al club de fins a 1.202 euros, pèrdua del partit per 10-0 i descompte de dos punts en la 
seva classificació, o pèrdua de l’eliminatòria en el seu cas. 
 
1)  La retirada dels jugadors d'un equip del terreny de joc, donant lloc a la suspensió d'un 
partit. 
 
2)  L'actitud incorrecta dels components d'un equip que causi la suspensió del partit. 
 
3)  Impedir el club local l'entrada al  terreny de joc dels components de l'equip visitant o 
dels membres de l'equip arbitral, originant la suspensió injustificada del partit. 
 
4)  Permetre el club local, en casos de partits a porta  tancada, l'entrada a persones no 
autoritzades. 
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NORMA 53.  Igualment, seran considerades com a faltes molt greus sancionades de la 
manera específica que s'indica, les següents: 
 
1)  Els  incidents de públic que revesteixin a judici dels Òrgans  Jurisdiccionals especial 
transcendència, per tractar-se  de fets que hagin originat danys greus a les instal·lacions 
esportives, components de l'equip arbitral, membres de  l'equip contrari, directius o 
autoritats esportives i que hagin impedit la finalització del partit, seran sancionats els clubs 
als que recolzin amb multa de fins a 1.202 euros. En cas de tractar-se de seguidors de 
l'equip local o organitzador, a més a més amb la clausura del seu terreny de joc per un 
termini d'una a sis jornades de competició oficial. 
 
En cas de reincidència en una mateixa temporada oficial, la clausura del terreny de joc 
podrà ser el que resti d'aquesta. 
 
2)  Iguals sancions a les establertes en l'apartat que  precedeix s'imposaran quan els 
incidents es produeixin abans o després del partit o a les immediacions del terreny de joc. 
 
3) La incompareixènça  injustificada a un  partit,  que es produeixi per segona vegada en 

una mateixa competició o en un dels tres últims partits d'aquesta, serà sancionada 
amb multa de fins a 1.202 euros i desqualificació de l'equip de la competició i no 
podent  reingressar a la categoria de que es tracti fins transcorreguda la temporada 
següent a la de la falta. 

 
El club que sigui sancionat econòmicament pels Òrgans Jurisdiccionals de la FCH, per 
incompareixença ó no celebració injustificada d’un partit, serà sancionat 
accessòriament, a pagar al club contrari una quantia econòmica, en concepte 
d’indemnització del partit. 
 
Per a valorar l’esmentada quantia econòmica, es tindrà en compte com a factor 
agreujant la distància quilomètrica entre els 2 clubs. A més distància, més quantificació 
econòmica indemnitzatòria. 

         
NORMA 54.  Seran considerades com a faltes greus sancionades amb multa de fins a 
601 euros, apercebiment de tancament o clausura del terreny de joc per un període d'una 
a tres jornades de competició oficial. 
 
1)  Els incidents del públic manifestats i per  actes renyits amb deures de  respecte i 
hospitalitat vers els components de l'equip arbitral, membres de l'equip contrari, directius o 
autoritats esportives que no es considerin molt greus o lleus, no produint-se danys 
personals, ni que provoquin la suspensió definitiva del partit. 
 
 
2)  Iguals sancions s'imposaran quan els  incidents es produeixin abans o després del 
partit o a les immediacions del terreny de joc. 
 
3)  La reincidència en una mateixa  temporada  d'incidents  lleus del públic. 
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NORMA 55.  A més a més tindran la consideració de faltes greus sancionades amb multa 
de fins a 601 euros, pèrdua del partit per 10-0, més descompte de dos punts en la seva 
classificació, o pèrdua de l’eliminatòria en el seu cas, en els següents casos: 
 
1)  La reincidència en faltes lleus que  impossibilitin l'inici o finalització normal del partit. 
 
2)  La incompareixènça injustificada a un partit. En el supòsit  de que l'equip 
incompareixent tingués virtualment perduda la categoria al cometre la falta, serà 
immediatament descendit a la categoria inferior. 
 
3)  La participació incorrecte d'un jugador o oficial d'un equip per no concórrer els requisits 
reglamentaris exigits, essent la infracció deguda a la mala fe del club o a la reincidència 
en segona ocasió en una mateixa competició en cas de negligència. 
 
4)  La  reincidència en  una mateixa temporada de deficiències en el terreny de joc que 
motivi la suspensió d'un partit a criteri dels Òrgans Jurisdiccionals. 
 
5)  La reincidència en una mateixa  temporada de l'equip visitant al no dur l'equipament de 
reserva que provoqui la suspensió del partit. 
 
6)  La falta de veracitat o alteració  dolosa de  les  dades reflectides a les llicències, tríptics 
o qualsevol document federatiu oficial sempre que sigui provada la responsabilitat del 
club. 
 
NORMA 56.  Seran també faltes greus sancionades amb multa de fins a 601 euros, la 
intervenció col·lectiva dels components d'un equip en incidents abans durant i després 
d'un partit.  Així com l'actitud antiesportiva d'aquells, sempre i quan en ambdós casos no 
es provoqui la suspensió del partit. 
 
NORMA 57.  A la vegada, serà considerada com a falta greu sancionada amb multa de 
fins a 601 euros la retirada definitiva d'una competició per punts una vegada confeccionat 
el seu calendari o transcorregut el termini normatiu per la renúncia, podent-se reintegrar 
durant la temporada següent a la de la sanció a la categoria inferior a la en que estava 
participant en el moment dels fets, sempre i quan hagi obtingut els drets en raó de la  seva 
classificació. 
 
En el cas de competició per eliminatòries es sancionarà amb la pèrdua del dret a 
participar en aquesta competició, encara que obtingui la classificació per la seva 
participació, fins transcorreguda la següent temporada, sempre i quan s’hagués guanyat 
novament els drets esportius segons les bases de la competició. 
 
NORMA 58.  Quan es tracti de un impagament de fons d’arbitratge o de honoraris de 
l’equip arbitral, aplicable a qualsevol categoria d’àmbit català, bé perquè no han estat 
abonats transcorregudes 48 hores hàbils des de la finalització del partit o per haver estat 
retornat el xec que es va lliurar com a pagament dels fons o honoraris arbitrals, es 
procedirà de la forma següent: 
 
(1).- Els Òrgans Jurisdiccionals de la FCH requeriran al club deutor, en un termini de 3 
dies hàbils, l’abonament de l’import arbitral no satisfet, requerint-li a més un recàrrec del 
20% del total de l’import impagat i les despeses bancàries derivades de l’impagament. 
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(2).- En cas que el club deutor sigui reincident, el recàrrec aplicat serà del 35% sobre el 
total del deute arbitral. 
 
(3).- Si no és compleix l’anterior obligació, el club serà sancionat amb la suspensió del seu 
primer partit com a local, donant-li el partit perdut pel resultat de 0 – 10, fet aquest que es 
repetirà successivament i mentre actuï com a local, fins que no es procedeixi a 
l’abonament de l’arbitratge impagat, juntament amb el recàrrec corresponent i, en el seu 
cas, amb les multes imposades. 
 
La suspensió corresponent s’evitarà si el club deutor abona la totalitat del deute i 
recàrrecs imposats per impagament d’arbitratges, al menys en un termini de quatre (4) 
dies d’antelació a la data prevista per a la celebració del partit en qüestió. 
 
(4).- En el cas d’existir dos (2) partits amb rebuts arbitrals pendents sense abonar i 
prèviament requerits, l’equip podrà ser desqualificat de la competició. 
 
Quan es tracti d’impagaments de quotes federatives o dipòsits establertes per la FCH es 
considerarà com a infracció greu i podrà ser sancionat seguint el següent procediment: 
 
1).- Els Òrgans Jurisdiccionals de la FCH requeriran al club deutor, en un termini de 3 dies 
hàbils, l’abonament de la totalitat de l’import impagat i les despeses bancàries derivades 
de l’impagament. 
 
(2).- Si no és compleix l’anterior obligació, el club serà sancionat amb la suspensió del seu 
primer partit com a local, donant-li el partit perdut pel resultat de 0 – 10, fet aquest que es 
repetirà successivament i mentre actuï com a local, fins que no es procedeixi a 
l’abonament de la totalitat de les quotes federatives impagades i, en el seu cas, amb les 
multes imposades. 
 
La suspensió corresponent s’evitarà si el club deutor abona la totalitat del deute impagat, 
al menys en un termini de quatre (4) dies d’antelació a la data prevista per a la celebració 
del partit en qüestió. 
 
(4).- En el cas que un club sigui requerit dos (2) vegades per quotes federatives 
impagades (suspensió de 2 partits consecutius com a local sense designació d’àrbitres), 
pendents sense abonar i prèviament requerides, l’equip podrà ser desqualificat de la 
competició, aplicant-se a més les sancions contemplades pel supòsit de retirades. 
 
NORMA 59.  Els clubs seran responsables econòmics dels danys que els seus integrants 
puguin causar a les instal·lacions esportives i bens personals dels components de l'equip 
arbitral, membres de l'equip contrari, directius i federatius. 
 
NORMA 60.  Son faltes lleus sancionades amb multa de fins a 600 euros i a més com 
s'especifica en cadascun dels següents apartats: 
 
1)  Els incidents lleus del públic que no tinguin  transcendència en la finalització normal del 
partit, o produïts abans o després d'aquest, o a les immediacions del terreny de joc.  En 
aquests supòsits, a més a més, es podrà apercebre de tancament del terreny de joc. 
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2)  No haver sol·licitat la presència de la força pública. 
 
3)  La no presència puntual d'un  equip a  l'hora senyalada  per l'inici del partit, sense 
causa justificada. 
 
4)  La compareixença d'un equip a disputar el partit amb un nombre de jugadors inferior al 
reglamentari. En cas de no ser suficients per poder començar el partit es sancionarà al 
club infractor amb la pèrdua d'aquest per 10-0, sense aplicar altres sancions. 
 
El club que sigui sancionat econòmicament pels Òrgans Jurisdiccionals de la FCH, per 
incompareixença ó no celebració injustificada d’un partit, serà sancionat accessòriament, 
a pagar al club contrari una quantia econòmica, en concepte d’indemnització del partit. 

 
Per a valorar l’esmentada quantia econòmica, es tindrà en compte com a factor agreujant 
la distància quilomètrica entre els 2 clubs. A més distància, més quantificació econòmica 
indemnitzatòria. 
 
5)  La no disponibilitat, per  negligència,  d'un terreny de  joc que origini la suspensió d'un 
partit. En aquest supòsit, a més a més, s'imposarà la pèrdua del partit al club local per 10-
0, sense aplicar altres sancions. 
 
6)  La celebració de partits amistosos interautonòmics o internacionals, sense 
l’autorització de la FCH. 
 
7)  La primera participació incorrecte d'un  jugador o  oficial per no concórrer els requisits 
reglamentaris exigits per negligència del club, el qual serà apercebut. 
 
8)  La no comunicació reglamentària de la data i hora del partit,  serà sancionada amb 
multa de fins a 30 euros. En aquest cas, a més a més, es podrà imposar la sanció 
accessòria  de pèrdua del partit per 10-0 sense aplicar altres sancions. 
 
9)  L'incompliment per part del club local de les obligacions reglamentàries sobre l’atenció 
que s'ha de tenir vers els components de l'equip arbitral i membres de l'equip visitant 
sobre la seguretat decència i higiene dels vestuaris. 
 
10) No dur l'equipament de reserva  l'equip visitant  quan aquest fet comporti la suspensió 
del partit. 
 
11) La no presentació dels Oficials, Delegat d'equip ( en tots els partits oficials) i  Delegat 
de camp (en tots els  partits oficials jugats a casa) seran sancionats amb multa de fins a 
90 euros. 
 
12) La no presentació dels (12) jugadors/es d'un equip, que han de ser presents i constar 
a l'acta del partit. 
 
13) La falta d'uniformitat conjunta o numeració dels equipaments per part dels equips 
participants, com  s'estableix normativament. 
 
14) L’alteració de la uniformitat sense autorització prèvia o per  causa que ho justifiqui per 
part dels equips participants. 
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15) La no tramitació de llicència d'entrenador. 
  
Si en qualsevol període de la competició un equip tingués  carència de la llicència 
d'entrenador, se li concediran 3 jornades de marge per esmenar l'anomalia, en el cas de 
continuar en les mateixes condicions, se sancionarà l'equip  amb el que s'estableix a 
continuació : 
 
a.- A la quarta jornada consecutiva sense tenir  tramitada  la  llicència, serà  sancionat  
amb  multa de fins a 90 euros. 
 
b.- A la següent jornada i successives, se li aplicarà la sanció de 24 euros. 
 
16).- L’incompliment de les normes de protocol oficial de presentació d’equips per a tots 
els partits de la FCH. 
 
NORMA 61.  Qualsevol de les faltes per l'actitud del públic, exposades als articles 
anteriors, que suposin la suspensió del partit, facultaran als Òrgans Jurisdiccionals per 
poder acordar la continuació d'aquest, donar-lo per conclòs amb els resultat que reflectís 
el marcador en el moment de la suspensió i la responsabilitat d'un i altre club, o d’ambdós 
en els incidents dels seus seguidors, podent acordar-se la pèrdua del partit per 10-0 al 
club del que els seus seguidors siguin els responsables dels fets, així com les 
indemnitzacions que poguessin correspondre. 
 
 

Capítol 6è.  De les faltes a les normes generals esportives 

 
NORMA 62.  Són faltes a les normes generals o esportives sancionades amb inhabilitació 
o suspensió d'un a quatre anys al responsable i multa als seu club de fins a 1.202 euros. 
 
1)  Les declaracions públiques d'esportistes, directius, tècnics, àrbitres i socis, que incitin a 
la violència. 
 
2)  La falta d’assistència d'un esportista a les convocatòries de les seleccions 
autonòmiques en les seves diferents categories, tant als partits, com als entrenaments, 
llevat de causa justificada. 
 
3)  La introducció i exhibició als partits de pancartes, símbols, emblemes o llegendes, que 
incitin a la violència o siguin de caràcter discriminatori. 
 
4)  La introducció i venda de begudes alcohòliques  durant la celebració dels partits, així 
com l'ús d'envasos perillosos. 
 

Capítol 7è.  De la suspensió i inhabilitació cautelar 

 
NORMA 63.  A totes les faltes greus o molt greus que originin l'obertura d'un expedient 
disciplinari, els Òrgans Jurisdiccionals podran acordar la suspensió o inhabilitació cautelar 
dels inculpats/des en els referits expedients fins la resolució d'aquests. 
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TITOL III.  DEL PROCEDIMENT DISCIPLINARI 
 

Capítol 1r.  Procediments en primera instància 

 

Secció Primera:  Procediment en la jurisdicció d'àmbit competitiu 

 
NORMA 64.  El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, en l'àmbit de la seva 
jurisdicció competitiva o esportiva, entendrà amb caràcter general sobre les sol·licituds o 
reclamacions que puguin presentar les parts interessades sobre les matèries relacionades 
amb la pràctica de l'esport de l'handbol i regulades en aquestes Normes, així com sobre 
les incidències, anomalies i irregularitats que, sense tenir contingut disciplinari, es derivin 
de la celebració d'un partit, tant si resulten reflectides com si no en l'acta oficial de joc. 
 
NORMA 65.  Les qüestions a què fa referència la norma anterior es resoldran pel Comitè 
de Competició i de Disciplina Esportiva, prèvia la instrucció del corresponent expedient, 
d'acord amb el procediment regulat en les  normes següents. 
 
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan es tracti de qüestions sobre 
incidències, anomalies o irregularitats derivades de la celebració d'un partit, els expedients 
es tramitaran per aquell Òrgan Jurisdiccional d'acord amb el procediment d’urgència que 
es regula en la Secció Tercera d'aquest mateix Capítol. 
NORMA 66.  En qualsevol reclamació o sol·licitud presentada davant el Comitè de 
Competició i de Disciplina Esportiva s'haurà de fer constar: 
 
a)  Nom i domicili de la  persona que  la presenta i ,  en el seu cas, la qualitat amb què 
actua. 
 
b)  Els fets que la motivin i els preceptes legals en què recolza la petició. 
 
c)  La relació de proves que, en el seu cas, interessi practicar. 
 
d)  La petició concreta que hi formuli. 
 
NORMA 67.  El procediment s'incoarà mitjançant providència del Comitè de Competició i 
Disciplina Esportiva, en la qual s'acordarà, si procedeix, l’admissió de la reclamació 
presentada i se'n donarà trasllat a les parts interessades o afectades perquè, en el termini 
dels dos dies hàbils següents de rebre la notificació, puguin contestar-la i al·legar el que 
estimin convenient en defensa dels seus respectius drets, així com proposar, en el seu 
cas, la pràctica de les proves que els interessi. 
 
NORMA 68.  La resolució del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva per la qual 
no s'admeti a tràmit una determinada reclamació haurà de ser motivada i notificada a la 
persona que l'hagués presentat. 
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NORMA 69.  Quan la reclamació presentada no afecti cap tercera persona, el Comitè de 
Competició i de Disciplina Esportiva, en el cas de no haver-se sol·licitat la pràctica de cap 
mena de prova, sense cap més tràmit previ, dictarà la resolució definitiva que 
correspongui. 
 
En el cas d'haver-se demanat la pràctica d’algun mitjà de prova, serà d’aplicació el que 
disposa la norma 71 d'aquestes Normes; i la resolució definitiva es dictarà immediatament 
després del termini d’al·legacions que fixa la norma 72. 
 
NORMA 70.   Transcorregut el termini atorgat a les parts interessades o afectades per 
poder contestar la reclamació presentada i en el cas que ningú no hagi proposat la 
pràctica de cap mitjà de prova, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva dictarà la 
corresponent resolució definitiva. 
 
NORMA 71.  Els fets objecte de controvèrsia es podran acreditar per qualsevol mitjà de 
prova; i, a tal efecte, la part demandant, en el seu escrit de reclamació, i la resta de les 
parts interessades o afectades, en el seu escrit de contestació podran proposar la pràctica 
de les proves que considerin convenients. 
 
NORMA 72.  Sol·licitada la pràctica d’algun mitjà de prova, el Comitè de Competició i de 
Disciplina Esportiva, mitjançant providència, comunicarà als interessats el lloc, el dia i 
l’hora de la celebració de les proves, la pràctica de les quals hagués estat admesa. 
 
Si el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva considera prou provats els fets 
objecte de l'expedient, o estima improcedent la pràctica d’alguna de les proves 
sol·licitades, podrà denegar-ne la pràctica; i, contra aquesta providència denegatòria no 
procedirà cap mena de recurs. 
 
NORMA 73.  Un cop practicades les proves admeses, es lliurarà tot l'expedient instruït a 
totes les parts interessades perquè, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la 
notificació de la providència al respecte, puguin al·legar el que estimin convenient en 
defensa dels seus respectius drets. 
 
Un cop transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior, el Comitè de 
Competició i de Disciplina Esportiva dictarà la corresponent resolució. 
 
NORMA 74.  El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva abans de dictar la 
corresponent resolució definitiva, podrà disposar discrecionalment, per a millor proveir, la 
pràctica de qualsevol diligència o prova, el resultat de la qual haurà de ser posat de 
manifest a les parts interessades o afectades perquè, en el termini dels dos dies hàbils 
següents, puguin al·legar el que estimin convenient sobre el seu abast o importància. 
 
NORMA 75.  Durant la tramitació d'un expedient, el Comitè de Competició i de Disciplina 
Esportiva, i prèvia sol·licitud sempre de la part interessada, podrà disposar les mesures 
provisionals que consideri oportunes. 
 
Igualment, també podrà disposar l’acumulació de dos o més expedients sempre que, 
entre ells, hi hagi circumstàncies d’identitat o d’analogia suficients que, per economia 
processal, aconsellin aquella mesura. 
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NORMA 76.  Contra les providències de tràmit dictades en el decurs d'un expedient pel 
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva no es podrà interposar cap mena de 
recurs. 
 
NORMA 77.  A les sentències definitives que emeti el Comitè de Competició i de 
Disciplina Esportiva, s'hi haurà de fer constar necessàriament els fets considerats com a 
provats, els articles d’aplicació i la resolució disposada;  així com el recurs que contra ella 
es pugui interposar, l’òrgan davant el qual s’hagi de presentar i el termini de presentar-lo. 
 
NORMA 78. Les resolucions del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, dictades 
en l’àmbit de la jurisdicció competitiva o esportiva, seran immediatament executives, 
excepte que el Comitè d’Apel·lació, de conformitat amb el que disposa la norma 105 
d'aquestes Normes, n’acordi la seva suspensió. 
 

Secció Segona.  Procediment ordinari en l'àmbit de la jurisdicció 

disciplinària 

 
NORMA 79.  El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, en l'àmbit de la seva 
jurisdicció disciplinària, regulada en el Títol Tercer d'aquestes Normes, adoptarà les seves 
resolucions en virtut d'expedient instruït al respecte i d'acord amb el procediment regulat 
en les normes següents. 
 
NORMA 80. Els expedients disciplinaris per infraccions molt greus a la conducta esportiva 
o associativa s'iniciaran d'ofici pel mateix Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva o 
en virtut de denúncia motivada, a instància de part, o a requeriment de l’Administració 
Esportiva de la Generalitat de Catalunya. 
 
L'informe arbitral de l'acta oficial de joc o en el seu annex de fets que puguin ser 
susceptibles de ser qualificats com a infraccions molt greus a la conducta esportiva, 
gaudirà de la consideració de denúncia de part, als efectes impulsors de la incoació d'un 
expedient. 
 
NORMA 81.  El procediment s’incoarà mitjançant providència del Comitè de Competició i 
de Disciplina Esportiva, que haurà de ser notificada a l'interessat o parts interessades, en 
la qual s'haurà de fer constar necessàriament el nom de l'Instructor i del Secretari que es 
faran càrrec de la tramitació de l'expedient, així com la relació dels fets imputats. 
 
NORMA 82.  La instrucció de l'expedient anirà a càrrec del Secretari de la Federació o en 
el cas que estigui configurat al Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva com un 
òrgan col·legiat, per un dels seus membres que sigui nomenat a l'efecte.  Actuarà com a 
Secretari qui fos designat al respecte, entre el personal administratiu de la Federació. 
 
NORMA 83.  Seran d’aplicació a l'Instructor i al Secretari les normes relatives a l’abstenció 
i recusació establertes en les normes processals administratives. 
 
La recusació es plantejarà per escrit, en el qual s’haurà d'exposar la causa en què es 
fonamenta. 
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La recusació suspendrà el curs de l'expedient i haurà de ser resolta pel Comitè de 
Competició i de Disciplina Esportiva en el termini dels tres dies hàbils següents d'haver 
estar presentada. 
 
La resolució del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva serà inapel·lable. 
 
NORMA 84.  L'instructor ordenarà la pràctica de totes les diligències que puguin portar al 
millor aclariment dels fets; i, en el seu cas, sol·licitarà els informes que consideri 
necessaris, concretant el punt o els punts sobre els quals sol·liciti dictamen. 
 
NORMA 85. En el decurs de la tramitació d'un expedient disciplinari, l'Instructor podrà 
acordar les mesures provisionals que consideri oportunes. 
 
Contra l’adopció de aquestes mesures es podrà interposar el corresponent recurs davant 
el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva per la part afectada, que haurà de ser 
resolt en el termini dels tres dies hàbils següents a la seva presentació. 
 
La resolució al respecte del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva serà 
inapel·lable. 
 
NORMA 86.  L'inculpat, una vegada obert per l'Instructor el període probatori, podrà 
proposar, en el termini dels cinc dies següents de la notificació de la corresponent 
providència al respecte, la pràctica dels mitjans de prova que estimi convenient per la 
defensa dels seus interessos. 
 
Si l'Instructor considera prou provats els fets que s'investiguen, no caldrà l'obertura del 
període probatori. Contra els acords de l'Instructor de denegació de pràctica de prova o de 
no admetre alguna de les propostes no procedirà cap mena de recurs; sense perjudici que 
es formulin sobre aquests extrems les consideracions oportunes dintre el tràmit 
d’audiència previ a la resolució, per tal que, si així ho considera procedent el Comitè de 
Competició i de Disciplina Esportiva, acordi la pràctica de la prova sol·licitada, abans de 
dictar la resolució definitiva de l'expedient. 
 
NORMA 87. Un cop practicades les actuacions, l'Instructor formularà la corresponent 
proposta de resolució, la qual, amb el plec de càrrecs oportú, s’haurà de notificar a 
l'interessat perquè, en el termini dels cinc dies hàbils següents a la notificació, pugui 
examinar l'expedient i presentar, en el tràmit d’audiència prèvia la resolució, les 
al·legacions que consideri convenients en defensa del seu dret. 
 
NORMA 88.  Transcorregut el termini fixat en l'article anterior, l'expedient serà elevat al 
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva que dictarà la corresponent resolució, que 
haurà de reunir els requisits assenyalats en la norma 77. 
 
NORMA 89.  Les resolucions del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, dictades 
en l'àmbit de la jurisdicció disciplinària seran immediatament executives, excepte que el 
Comitè d’Apel·lació, de conformitat amb les facultats que al respecte li atorga la norma 
105 d'aquestes Normes, n'acordi la suspensió. 
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Secció Tercera:  Procediment d’urgència en l'àmbit  de les jurisdiccions competitiva 

i disciplinària 

 
NORMA 90.  Com a excepció del que disposa la norma 79 d'aquestes Normes, en el cas 
d'haver-se produït, amb motiu de la celebració d'un partit, algun fet que pugui ser qualificat 
com a constitutiu d'una infracció greu o lleu a la conducta esportiva, en aquestes Normes, 
els expedients es tramitaran pel Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva pel 
procediment d’urgència que es regula en les normes següents d'aquestes mateixes 
Normes. 
 
Per aquest mateix procediment es tramitaran també els expedients instruïts amb motiu de 
les reclamacions i sol·licituds que, sense tenir el caràcter de disciplinari, puguin presentar 
les parts interessades amb motiu de les incidències, irregularitats o anomalies 
ocorregudes amb motiu de la celebració d'un partit, tant si figuren reflectides com si no en 
l'acta oficial de joc. 
 
NORMA 91.  En l'àmbit de la jurisdicció disciplinària, el Comitè de Competició i de 
Disciplina Esportiva podrà actuar no pas només a la vista de l'informe arbitral, sinó també 
per denúncia motivada a instància de part, o d'ofici, quan tingui coneixement de fets que 
consideri que poden constituir una infracció lleu o greu a la conducta esportiva, comesa 
amb motiu de la celebració d'un partit. 
 
L'informe arbitral a l'acta oficial de joc o en el seu annex de fets que puguin ser 
susceptibles de ser qualificats com a infraccions lleus o greus a la conducta esportiva, 
gaudirà de la consideració de denúncia de part, als efectes impulsors d'un expedient. 
 
NORMA 92.  En l'àmbit de la jurisdicció esportiva o competitiva, el Comitè de Competició i 
de Disciplina Esportiva podrà actuar a instància de part, prèvia la presentació, en temps i 
forma reglamentàries, d'una reclamació motivada per una part legítimament interessada. 
 
NORMA 93.  Qualsevol reclamació o sol·licitud derivada de la celebració d'un partit, que 
pertanyi a la jurisdicció d'àmbit competitiu, haurà de presentar-se davant el Comitè de 
Competició i de Disciplina Esportiva en el termini dels dos dies hàbils següents a la 
finalització del partit. Un cop transcorregut l'esmentat termini, aquell òrgan jurisdiccional 
no admetrà ni acceptarà a tràmit cap mena de reclamació sobre un determinat partit. 
 
Totes les reclamacions presentades pels clubs sobre un partit hauran de reunir els 
requisits que assenyala la norma 66 d'aquestes Normes. 
 
NORMA 94.  El termini establert en la norma anterior podrà ser alterat quan els partits 
formin part d'un torneig que es disputi en dies consecutius; en aquest cas, s’establirà, amb 
la suficient antelació, el termini procedent. 
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NORMA 95.  Un cop lliurada una còpia de l'acta oficial de joc d'un partit, es considerarà 
evacuat el tràmit d’audiència a l'interessat, que tindrà el termini dels dos dies hàbils 
següents al seu lliurament per a poder presentar, sobre els fets que s'hi denuncien o 
sobre les irregularitats o anomalies que s'hi esmenten, davant el Comitè de Competició i 
de Disciplina Esportiva, les al·legacions que estimi convenients en defensa del seu dret. 
 
NORMA 96.  En el cas d'haver-hi, amb motiu de la celebració d'un partit, algun informe 
addicional dels àrbitres o alguna reclamació o denúncia d'una tercera persona, en els 
quals es continguin fets o circumstàncies que no fossin coneguts per la part interessada, 
abans de dictar la resolució definitiva, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva 
haurà de donar vista del contingut d'aquells escrits a la part afectada perquè, en el termini 
dels dos dies hàbils següents a la recepció, puguin al·legar el que creguin convenient en 
descàrrec seu. 
 
NORMA 97. En el cas d'haver-se sol·licitat en l'escrit de reclamació o d’al·legacions la 
pràctica d'algun mitjà de prova, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, 
mitjançant providència, comunicarà als interessats el lloc, el dia i l'hora de la celebració de 
les proves, la pràctica de les quals hagués estat admesa. 
 
Si aquell òrgan jurisdiccional considera prou provats els fets objecte de l'expedient o 
estima improcedent la pràctica d'alguna de les proves sol·licitades podrà dictar 
directament la corresponent resolució, un cop complimentat el tràmit d’audiència. 
 
NORMA 98.  El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, quan consideri que no hi 
ha dades suficients per a donar una sentència definitiva o no estimi prou provats els fets 
objecte de l'expedient, podrà ajornar la seva resolució i ordenar la pràctica de totes les 
diligències que puguin portar al millor aclariment dels fets, així com disposar les mesures 
provisionals que consideri oportunes. 
 
NORMA 99.  Contra les providències de tràmit dictades en el decurs d'un expedient pel 
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva no es podrà interposar cap mena de 
recurs. 
 
NORMA 100.  Les resolucions definitives dictades pel Comitè de Competició i de 
Disciplina Esportiva hauran de reunir els  requisits que assenyala la norma 77 d'aquestes 
Normes. 
 
NORMA 101.  Les resolucions dictades en aquests expedients pel Comitè de Competició i 
de Disciplina Esportiva seran immediatament executives, excepte que el Comitè 
d’Apel·lació, de conformitat amb les  facultats que al respecte li atorga la norma 105 
d'aquestes Normes, n'acordi la suspensió. 
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Capítol 2n.  Els recursos 

 

Secció Primera:  Contra les resolucions del  Comitè de Competició 

i de Disciplina Esportiva 

 
NORMA 102. Totes les resolucions definitives dictades pel Comitè de Competició i de 
Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d'Handbol en l'àmbit de la seva jurisdicció 
competitiva i disciplinària, es poden recórrer davant el Comitè d’Apel·lació d'aquesta 
Federació en el termini dels tres dies hàbils següents a la data de notificació de la 
corresponent resolució. 
 
Igualment, també es podran recórrer, en el mateix termini dels tres dies hàbils següents a 
la data de notificació, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d'Handbol, 
les resolucions definitives emeses en l'àmbit de les seves respectives competències pels 
Comitès de Competició i de Disciplina Esportiva de les Delegacions Territorials d'aquesta 
Federació. 
 
Pels recursos presentats davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana 
d’Handbol, i que siguin totalment desestimats, el recurrent haurà d’abonar una taxa, 
l’import del qual serà fixat per la FCH. 
 
NORMA 103.  En tots els recursos caldrà fer constar necessàriament: 
 
a)  Nom i domicili del recurrent  així com,  i en el seu cas, la qualitat amb què actua. 
 
b)  Els fets que el motivin. 
 
c)  Els preceptes legals que el recurrent consideri infringits. 
 
d)  La relació de proves que, en el seu cas, haguessin estat proposades en la primera 
instància i no  haguessin estat practicades. 
 
e)  Les peticions concretes que s'hi formulin. 
 
NORMA 104.  En principi, la presentació d'un recurs no suspendrà la execució de la 
resolució recorreguda; però, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d'Handbol, 
abans d'emetre la sentència definitiva, podrà acordar-ne la suspensió temporal del 
compliment i les mesures provisionals que consideri oportunes fins que aquella es 
produeixi. 
 
NORMA 105.  Quan del contingut d'un recurs es desprenguin pretensions del recurrent no 
resoltes en la primera instància pel Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva o que 
afectin els interessos d'una tercera persona, el Comitè d’Apel·lació ordenarà donar vista 
del contingut d'aquell recurs a les parts interessades o afectades per tal que, en el termini 
dels dos dies hàbils següents a la seva notificació, puguin al·legar el que estimin 
convenient en defensa del seu dret. 
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NORMA 106.  En la tramitació de recursos no s'admetran ni practicaran d'altres proves 
que les que haguessin estat proposades en temps i forma davant el Comitè de Competició 
i de Disciplina Esportiva i no hagués estat admesa la seva pràctica o no s'haguessin pogut 
practicar per una causa aliena al recurrent. 
 
NORMA 107.  El Comitè d’Apel·lació, abans de dictar la corresponent resolució definitiva 
podrà disposar discrecionalment, per a millor proveir, la pràctica de qualsevol diligència, el 
resultat de la qual haurà de ser posat de manifest a les parts interessades perquè, en el 
termini dels dos dies hàbils següents, puguin al·legar el que estimin convenient sobre el 
seu abast o importància. 
 
NORMA 108. Les providències dictades pel Comitè d’Apel·lació en la tramitació dels 
recursos seran inapel·lables. 
 
NORMA 109. Les resolucions del Comitè d’Apel·lació, que resolguin definitivament els 
recursos interposats, confirmaran o revocaran, en tot o en part, les resolucions del Comitè 
de Competició i de Disciplina Esportiva. 
 
Quan existeixi l’existència d'un defecte processal i el Comitè d’Apel·lació no cregui 
procedent de resoldre sobre el fons de la qüestió per haver-se produït una indefensió en 
el recurrent, decretarà la nul·litat de les actuacions practicades i ordenarà la devolució de 
l'expedient al Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva a fi i efecte que el 
retrocedeixi al moment en què el vici va ser comès. 
 
NORMA 110. Les resolucions definitives emeses pel Comitè d’Apel·lació hauran de reunir 
els requisits que, pel que fa a les emeses pel Comitè de Competició i de Disciplina 
Esportiva, fixa la norma 77 d'aquestes mateixes Normes. 
 
NORMA 111.  Les resolucions emeses pel Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana 
d'Handbol seran immediatament executòries i esgotaran el tràmit federatiu. 
 

Secció Segona:  Contra els acords adoptats en  matèria  disciplinària pels clubs 

afiliats a la Federació 

 
NORMA 112.  Les resolucions acordades en matèria disciplinària pels òrgans competents 
els clubs afiliats a la Federació, quan esgoti la via associativa i s'hagi imposat una sanció 
qualificada de greu o molt greu, podran ser recorregudes davant el Comitè d’Apel·lació de 
la Federació Catalana d'Handbol en el termini dels quinze dies següents de la seva 
notificació. 
 
NORMA 113.  Pel que fa a la tramitació d'aquests recursos serà aplicació per analogia el 
que disposen les normes 103 a 111 d'aquestes Normes sobre el règim processal dels 
recursos presentats contra les resolucions del Comitè de Competició i de Disciplina 
Esportiva de la Federació Catalana d'Handbol. 
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Secció Tercera:  Contra les resolucions del  Comitè  d’Apel·lació 

de la Federació 

 
NORMA 114.  Totes les resolucions emeses pel Comitè d’Apel·lació en l'àmbit de les 
seves competències revisores en matèria disciplinària, esportiva, competitiva i electoral, 
podran ser recorregudes, davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya en el termini de deu dies hàbils següents al de la seva notificació, o a partir 
d’aquell en què s’entengui desestimat tàcitament el recurs, per no haver-se dictat cap 
resolució expressa en el termini establert. 
 
NORMA 115. Els recursos contra les resolucions del Comitè d’Apel·lació es poden 
presentar directament davant el Tribunal Català de l’Esport o bé davant d'aquesta mateixa 
Federació. 
 
En el cas que fos presentat davant aquell òrgan administratiu, la Federació trametrà 
l'expedient instruït amb motiu de la resolució recorreguda quan fos requerit per fer-ho; en 
el cas que fos presentat el recurs davant aquesta mateixa Federació, l'expedient instruït 
pels òrgans jurisdiccionals federatius, juntament amb el recurs interposat, serà tramès al 
Tribunal Català de l’Esport en el termini dels tres dies hàbils següents a la presentació 
d'aquell recurs. 
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DISPOSICIÓ FINAL 

 
Aquestes Normes entraran en vigor al dia següent de la notificació de la seva aprovació 
definitiva. 
 

DISPOSICIO DEROGATÒRIA 
 
Queden derogades i sense cap valor totes les disposicions reglamentàries, normes, 
circulars i bases de competició que s'oposin al que s'estableix en aquestes Normes. 
 

DISPOSICIÓ ADDICCIONAL 
 
Seguint les normes en defensa de la puresa i integritat del esportista, segons el disposat 
per la Llei del Deport 10/1990, de data 15 d’octubre, i d’acord amb els estatuts de la 
RFEBM, aquesta confeccionarà un Reglament Disciplinari sobre el control antidopatge, 
que haurà de ser aprovat pel Consejo Superior de Deportes.     
 

REGLAMENTS DE COMPETICIONS DE LA FCH 
 

NORMES  DISCIPLINARIES  
 

 

 
 

FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL 
 

JUNY DE 2016 
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ÍNDEX 

TITOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 Capítol 1r.  Potestat Disciplinària 

 Capítol 2n . La Jurisdicció d’Àmbit Disciplinari 

 Secció Primera – Les Faltes 

 Secció Segona - Les Sancions 

 Secció Tercera – Circumstàncies modificatives de la responsabilitat 

 Secció Quarta – De l’extinció de la responsabilitat disciplinària 

TITOL II. INFRACCIONS I SANCIONS 

 Capítol 1r. Faltes comeses pels jugadors i les seves sancions. 

 Capítol 2n. Faltes comeses pels entrenadors, ajudants i auxiliars i les seves sancions 

 Capítol 3r. De les faltes comeses pels oficials i directius d’un club i les seves sancions 

 Capítol 4t. De les faltes comeses pels components de l’equip arbitral i les seves 
sancions 

 Capítol 5è. De les faltes dels clubs i les seves sancions 

 Capítol 6è. De les faltes a les normes generals esportives 

 Capítol 7è. De la suspensió i inhabilitació cautelar 

TITOL III. DEL PROCEDIMENT DISCIPLINARI 

 Capítol 1r. Procediments en primera instància 

 

 Secció Primera : Procediment en la jurisdicció d’àmbit competitiu 
 

 Secció Segona : Procediment ordinari en l’àmbit de la jurisdicció disciplinària 
 

 Secció Tercera : Procediment d’urgència en l’àmbit de les jurisdiccions competitiva i 
disciplinària  
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 Capítol 2n : Els recursos 

 

 Secció Primera : Contra les resolucions del Comitè de Competició i de Disciplina 
Esportiva 

 

 Secció Segona : Contra els acords adoptats en matèria disciplinària pels clubs afiliats 
a  la Federació. 

 

 Secció Tercera : Contra les resolucions del Comitè d’Apel·lació de la Federació 
 
 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA    
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL    



 

Reglament de Règim Disciplinari – Edició 2016 
 Página 30 
 

ÍNDEX TEMÀTIC NORMES DISCIPLINARIES  
 
 

 Circumstàncies agreujants: norma 29 

 Circumstàncies atenuants: norma 28 

 Circumstàncies eximents: norma 30 

 Expedients: norma 65, 75, 80, 82 i 85 

 Extinció de la responsabilitat disciplinària esportiva: norma 33 

 Faltes greus comeses pels jugadors: norma 36 

 Faltes greus dels clubs: norma 54 a la 58 

 Faltes lleus comeses pels jugadors: norma 37 

 Faltes lleus comeses pels clubs: norma 60 

 Faltes molt greus comeses pels jugadors: norma 34 

 Faltes molt greus comeses pels clubs: norma 51 a la 53 

 Faltes: norma 8 a la 11 

 Imposició de les sancions: normes 15 i 16 

 Infraccions greus de l’equip arbitral: norma 47 

 Infraccions lleus de l’equip arbitral: norma 48 

 Infraccions molt greus de l’equip arbitral: norma 45 

 Interposició de recursos: norma 7 

 No presència física de l’entrenador al partit: norma 41 

 Òrgans Jurisdiccionals de les Delegacions Territorials: norma 6 

 Potestat Disciplinària: norma 5 

 Prescripció de les sancions: norma 13 

 Procediments d’urgència: norma 90 

 Providències: norma 67, 72, 76 i 81 

 Reclamacions i al·legacions al Comitè de Competició i Disciplina Esportiva:  
      norma 66, 93, 94, 95 i 96        

 Recursos: norma 102, 103, 104, 105, 106, 107, 112, 114 i 115 

 Reincidència de les faltes molt greus: normes 35, 46 i 51 

 Resolucions del Comitè d’Apel·lació: norma 108 a la 111 

 Responsabilitats esportives dels clubs: norma 10, 11, 59 i 61 

 Sancions accessòries als clubs: norma 21 i 22 

 Sancions de clausura dels terrenys de joc: norma 25 i 26 

 Sol·licitud d’informe per escrit al Comitè d’Àrbitres: norma 50 

 Suspensions i/o inhabilitacions: norma 18, 19, 20 i 63 

 Trencament de les sancions: norma 23 
 


