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PREÀMBUL

I.- En l’article 5è, apartat 5, dels Estatuts de la Societat s’estableixen els principis de
comportament que inspiren el CF REUS DEPORTIU, SAD (en endavant, el Club o la Societat);
tots ells, dirigits a fomentar la dimensió solidària i cívica de la seva activitat, tant
esportivament com social. Entre aquests principis, s’inclou expressament el compromís de
promoure un model de comportament educat, cívic i respectuós en els seus esportistes,
consellers, directius, accionistes, empleats, socis, abonats i aficionats; i de perseguir
activament qualsevol actitud violenta, racista, xenòfoba, insultant i/o contraria a la integritat
o dignitat de les persones.

II.- Per la seva banda, l’article 33è dels mateixos Estatuts atorga a la Societat la potestat
disciplinària per a investigar i, al seu cas, sancionar les actituds contràries als anteriors principis
i/o aquelles altres conductes que perjudiquin o atemptin la imatge del Club. Així mateix,
segons l’article 34è, és potestat del Club la persecució i correcció de les infraccions de la
disciplina esportiva o social que es produeixin com a conseqüència de la seva activitat.
III.- En aquest sentit, els articles 35è a 38è estableixen una primera classificació de les
infraccions i el 39è deixa per a un posterior desenvolupament reglamentari el detall d’aquelles
i la graduació de les sancions.

IV.- Per altra banda, la normativa disciplinària estatal respecte els drets i obligacions
de les persones i entitats intervinents en l’activitat; les infraccions a nivell esportiu i social i les
sancions a aplicar que contenen la Llei 10/1990 de l’Esport; la Llei 19/2007, de 11 de juliol,
contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport; el Decret Legislatiu
1/2000 que aprova la Llei de l’Esport català; la normativa al respecte dictada per la Liga
Nacional de Fútbol Profesional, la Real Federación Española de Fútbol i Federació Catalana de
Futbol, resulten també de plena d’aplicació a l’activitat del Club en funció de les competicions
que disputen, en cada moment, els diferents equips.

V.- Així mateix, segons l’article 3 de la Llei 19/2007 de 11 de juliol, contra la violència,
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport, el Club té l’obligació de: (i) garantir el
compliment per part dels espectadors de les condicions d’accés i permanència en l’estadi; (ii)
garantir que els espectacles que organitzi no siguin utilitzats per difondre o transmetre
missatges o simbologia que, malgrat ser alienes a l'esport, puguin incidir, negativament, en el
desenvolupament de les competicions; i (iii) adoptar les mesures necessàries per al cessament
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immediat de les actuacions prohibides, quan les mesures de seguretat i control no hagin
aconseguit evitar o impedir la realització d'aquestes conductes.
A més, aquesta llei permet expressament al Club privar dels abonaments vigents i de la
inhabilitació per obtenir-los durant el temps que es determini per reglament a les persones
que siguin sancionades amb caràcter ferm per conductes violentes, racistes, xenòfobes o
intolerants.

VI.- Sent així, per tal de complimentar el mandat estatutari així com la normativa
estatal d’aplicació (Art. 75è de la Llei 10/1990 de l’Esport), es dicta el present Reglament
Disciplinari, previst en l’article 34è dels Estatuts, quin objecte és l’exercici de la potestat
disciplinària, l’establiment del procediment, la classificació i tipificació de les infraccions i les
sancions aplicables a totes aquelles persones intervinents en l’activitat de la Societat.
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Article 1è.- L’exercici de la potestat disciplinària correspon a la Comissió de Disciplina i recau
sobre els accionistes i abonats, empleats, esportistes, tècnics, directius i consellers.
Article 2on.- Independentment de l’exercici de la potestat disciplinària que la Societat pugui
exercir respecte de les persones sotmeses a la mateixa segons l’article 1er, el Club, en
compliment de la normativa estatal d’aplicació, prendrà, en cada moment, les mesures de
seguretat que entengui més convenients durant la celebració dels partits i/o esdeveniments
de tota mena que organitzi ja sigui respecte dels seus abonats com de qualsevol aficionat o
persona que assisteixi o estigui present en les seves instal·lacions. Aquestes mesures inclouen,
a títol enunciatiu i no limitatiu: la prohibició d’accés a l’estadi o instal·lacions; el control i
verificació de la identitat dels assistents; el registre de les seves pertinences; l’enregistrament
de vídeos i l’expulsió de les instal·lacions, entre altres.
Article 3er.- Les infraccions sotmeses a la potestat disciplinària del Club són: (i) les accions o
omissions contràries a les normes generals de disciplina esportiva en què incorrin els
accionistes, abonats, empleats, consellers o directius, tècnics i esportistes del Club; i (ii) les
accions o omissions dels mateixos contràries als Estatuts; als acords de la Junta General
d’Accionistes o del Consell d’Administració; al present Reglament Disciplinari; al Codi Ètic que
aquest aprovi i a la normativa disciplinària estatal d’aplicació a un club de futbol.
S’exclou de l’àmbit de la potestat disciplinària del Club les infraccions de les regles de joc de
jugadors, esportistes o tècnics que participin en competicions organitzades per federacions o
entitats amb reglament disciplinari propi, sens perjudici de la potestat sancionadora de la
Societat d’actuar, també, sobre les conductes que siguin una infracció de les normes generals
de disciplina esportiva.

Article 4art.- Classificació de les infraccions.
Les infraccions poden ser molt greus, greus i lleus.

Art. 5è.- Infraccions molt greus.
Són infraccions molt greus:
1. Les previstes en l’article 36è dels Estatuts socials respecte a les regles del joc o competició
o a les normes esportives generals. En concret:
a) Els abusos d'autoritat;
b) L’incompliment de sancions imposades;
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c) Les actuacions dirigides a predeterminar mitjançant preu, intimidació o simples
acords, el resultat d'una prova o competició;
d) La promoció, incitació, consum o utilització de pràctiques prohibides (dopatge) així
com la negativa a sotmetre als controls exigits pels òrgans i persones competents, o
qualsevol acció i omissió que impedeixi o pertorbi la correcta realització d'aquests
controls;
e) Els comportaments, activitats i gestos antiesportius i agressius de jugadors, quan es
dirigeixin a l'àrbitre, a altres jugadors o al públic, així com les declaracions públiques
de directius, tècnics, àrbitres i esportistes o socis que incitin els seus equips o els
espectadors a la violència;
f) La falta d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions esportives
nacionals;
g) La participació en competicions organitzades per països que promoguin la
discriminació racial, o amb esportistes que representin els mateixos.
Són també infraccions molt greus dels administradors o directius:
h) L'incompliment dels acords de tipus econòmic de la lliga professional corresponent;
i) L'incompliment dels deures o compromisos adquirits amb l'Administració o amb els
esportistes;
j) L'incompliment dels règims de responsabilitat dels membres de les juntes directives.
2. Respecte la conducta social, són infraccions molt greus:
a) Les conductes que comportin per al Club la imposició d’una sanció de qualsevol
mena;
b) La utilització incorrecta i/o revenda d’entrades i abonaments quan es faci de manera
reiterada, amb contraprestació econòmica, mitjançant xarxes organitzades o a través
de mitjans virtuals;
c) La causació de danys intencionats a les instal·lacions del Club;
d) Les accions violentes relacionades amb l’activitat del Club, independentment del lloc
o el moment en que es facin;
e) Les accions o omissions contràries als Estatuts, a aquest Reglament, al Codi Ètic, als
acords de la Junta General d’Accionistes o del Consell d’Administració efectuades amb
mala fe, o que tinguin gran transcendència pública o que causi un perjudici
considerable a la SAD, Consellers o Directius, accionistes, altres abonats, jugadors,
tècnics o empleats;
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f) Les accions o omissions dirigides a impedir el normal funcionament del Club i dels
seus òrgans.
3. En general, són, a més, infraccions molt greus:
a) Les comeses pels assistents als partits i/o esdeveniments que se celebrin a les
instal·lacions del Club i que constitueixin comportaments, accions, conductes,
activitats i/o gestos antiesportius i/o agressius, dirigits a l'àrbitre, a jugadors propis o
visitants, al públic, als tècnics propis o visitants, als consellers o directius, accionistes,
altres abonats o empleats que incitin a la violència;
b) Els insults o ofenses dirigits a l'àrbitre, a jugadors propis o visitants, al públic, als
tècnics propis o visitants, als consellers o directius i/o accionistes, abonats i/o
empleats;
c) Aquelles actituds que pertorbin molt greument el normal desenvolupament del
partit i/o esdeveniment i comportin la suspensió, temporal o definitiva, del mateix;
d) Les conductes que infringeixin les previsions de l’article 6è de la Llei 19/2007 de 11
de juliol contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l’esport (o
legislació que la substitueixi). Concretament:
1) Introduir, portar o utilitzar qualsevol classe d'armes o d'objectes que puguin produir
els mateixos efectes, així com bengales, petards, explosius o, en general, productes
inflamables, fumífers o corrosius;
2) Introduir, exhibir o elaborar pancartes, banderes, símbols o altres senyals amb
missatges que incitin a la violència o en virtut del qual una persona o grup d'elles sigui
amenaçada, insultada o vexada per raó del seu origen racial o ètnic, la seva religió o
conviccions, la seva discapacitat, edat, sexe o l'orientació sexual;
3) Incórrer en les conductes descrites com a violentes, racistes, xenòfobes o intolerants
en els apartats primer i segon de l'article 2 de l’esmentada Llei;
4) Accedir al recinte esportiu sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques;
5) Accedir al recinte sense títol vàlid d'ingrés en el mateix;
6) Qualsevol altra conducta que, reglamentàriament, es determini, sempre que pugui
contribuir a fomentar conductes violentes, racistes, xenòfobes o intolerants;
Article 6è.- Infraccions greus.
Són infraccions greus:
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a) Les conductes previstes en l’article 5è anterior quan no siguin considerades molt
greus;

b) Les previstes en l’article 37è dels Estatuts socials respecte les regles del joc o
competició o les normes esportives generals. Concretament:
1)L'incompliment reiterat d'ordres i instruccions emanades dels òrgans
esportius competents;
2)Els actes notoris i públics que atemptin contra la dignitat o decor esportius;
3)L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb
l'activitat o funció esportiva desenvolupada.
c) L’incompliment de l’obligació de pagar qualsevol quota o càrrec emès pel Club;
d) Aquelles actituds que pertorbin greument el normal desenvolupament del partit i/o
esdeveniment quan no comportin la suspensió, temporal o definitiva, del mateix.
e) La permanència en l’Estadi fora de les zones destinades a localitats durant la
celebració d’un partit o esdeveniment (com, per exemple, passadissos, accessos,
túnels, escales, etc) havent estat comminat pels responsables de seguretat a ocupar la
localitat que tingui cadascú assignada.

Article 7è.- Infraccions lleus.
Són infraccions lleus:
a) Les accions o omissions contràries als Estatuts, al present Reglament, al Codi Ètic, als
acords de Junta General d’Accionistes o del Consell d’Administració, o a les normes
generals de la convivència que no tinguin la qualificació d’infracció greu o molt greu;

b) L’incompliment injustificat d’ordres o instruccions facilitades per autoritats esportives
o responsables del Club que actuïn en l’exercici de les seves funcions, quan no sigui
constitutiu d’infracció greu o molt greu;
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c) Les accions u omissions contra altres accionistes, abonats, empleats, públic, consellers,
jugadors i tècnics (propis o visitants), àrbitres i altres autoritats esportives que actuïn
en l’exercici de les seves funcions quan no sigui constitutiu d’infracció greu o molt greu.
d) La permanència en l’Estadi fora de les zones destinades a localitats durant la
celebració d’un partit o esdeveniment (com, per exemple, passadissos, accessos,
túnels, escales, etc).
e) De conformitat amb el que indica l’article 38è.- dels Estatuts, les conductes clarament
contràries a les normes esportives, que no estiguin incurses en la qualificació de molt
greus o greus.

Article 8è. Sancions.
1. Per les infraccions molt greus:
a) Retirada de la condició d’abonat de manera permanent.
b) Suspensió de la condició d’abonat de 5 a 10 temporades.
c) Prohibició permanent de formar part dels òrgans directius o ser empleat de la
Societat.
d) Suspensió de la condició de Conseller o Directiu entre 1 i 2 anys
e) Prohibició permanent d’entrada a l’Estadi
f) Multa de 3.001 a 30.000 euros
2. Per les infraccions greus:
a) Suspensió de la condició d’abonat de 1 a 5 temporades.
b) Prohibició de formar part dels òrgans directius o ser empleat de la Societat de 1 a
5 anys.
c) Suspensió de la condició de Conseller o Directiu per menys d’un any.
d) Prohibició d’entrada a l’Estadi de 1 a 5 temporades
e) Multa de 1.001 a 3.000 euros
3. Per les infraccions lleus:
a) Advertiment.
b) Suspensió de la condició d’abonat de 1 mes a 1 temporada.
c) Prohibició d’entrada a l’Estadi de 1 mes a 1 temporada.
d) Multa de 100 a 1.000 euros
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Les sancions consistents en la retirada permanent o la suspensió de la condició d’abonat
comporten la prohibició d’accedir a les instal·lacions del Club pel temps que determini la
sanció.
La sanció de prohibició d’entrada a l’Estadi comporta la de inhabilitació per obtenir la condició
d’abonat durant el temps de condemna.
La Comissió de Disciplina, al imposar la sanció tindrà en consideració la concurrència de
circumstàncies eximents, atenuants i agreujants de la responsabilitat en forma anàloga a les
que regula el Codi Penal, així com altres circumstàncies com la naturalesa dels fets, la
personalitat del responsable i les conseqüències de la infracció.
La imposició de qualsevol sanció disciplinària no eximeix l’infractor de l’obligació
d’indemnitzar la Societat dels perjudicis que hagi causat.
La responsabilitat disciplinària de les persones sotmeses al present Reglament és aliena i
independent de la responsabilitat penal, civil, laboral i/o de qualsevol altre mena en que
incorri l’infractor per la seva conducta.
El Club es reserva el dret d’admissió i podrà impedir l’accés o expulsar immediatament de
l’Estadi a totes aquelles persones, sotmeses o no a la seva disciplina, que siguin identificats
com intervinents en qualsevol de les conductes tipificades com a infracció en els articles 5è,
6è i 7è anteriors.

Article 9è Procediment disciplinari.
La imposició de sancions a les persones sotmeses a potestat disciplinària del Club s’efectuarà
prèvia la instrucció d’un expedient disciplinari que s’ajustarà a les següents normes:
1. La Comissió de Disciplina, acordarà la incoació d’un expedient disciplinari tan aviat com
tingui coneixement d’una infracció i nomenarà, d’entre els seus membres, un
instructor. Aquest acord es comunicarà a l’infractor/s afectat/ats. Abans d’acordar la
incoació de l’expedient, també podrà instar, a la seva discreció, la pràctica d’aquelles
diligències prèvies o informatives que cregui convenients.
2. En l’acord d’incoació de l’expedient, l’instructor disposarà la pràctica de les diligències
i proves que cregui oportunes com, per exemple, la declaració de l’infractor/s,
testimonis, aportació de documents o qualsevol altra diligència.
3. Acabades les diligències, l’instructor de l’expedient presentarà una proposta a la
Comissió de Disciplina, per (i) o bé el sobreseïment i arxiu de l’expedient; (ii) o per
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l’aprovació d’un plec de càrrecs contra l’infractor/s. La decisió sobre la proposta es
prendrà per majoria simple i es comunicarà, sigui quin sigui el sentit, a l’interessat/s.
4. En el plec de càrrecs es farà constar la relació dels fets que s’imputen; les infraccions
que suposadament s’haguessin comés així com les possibles sancions a imposar. En la
notificació a l’infractor/s d’aquest plec se li atorgarà un termini no inferior a set dies
naturals perquè presenti a les oficines del Club escrit dirigit a la Comissió de Disciplina
en el que constin les al·legacions que cregui convenients i, a la vegada, proposi la
pràctica de les proves que consideri més adients per a la seva defensa.
5. Un cop exhaurit el termini sense que s’hagi presentat l’escrit o practicades les proves
proposades, la Comissió de Disciplina dictarà resolució motivada acordant o bé el
sobreseïment i arxiu de l’expedient o bé la condemna de l’infractor/s amb imposició
de la sanció.
6. La resolució s’haurà de notificar a l’infractor/s informant-lo/s del recurs procedent i
del termini per a interposar-lo.
7. En qualsevol moment des de l’inici de la incoació de l’expedient es podrà acordar
cautelarment la suspensió de la condició d’abonat, la retenció del carnet d’abonat, la
prohibició cautelar d’accedir a les instal·lacions del Club i Estadi. També es podrà
acordar l’acumulació de diversos expedients disciplinaris quan per la identitat o
analogia dels fets estigui justificat o quan es segueixin diversos expedients contra el
mateix infractor/s.

Article 10è. Recurs contra les sancions.
Les resolucions disciplinàries condemnatòries acordades per la Comissió de Disciplina per
infraccions contingudes en aquest Reglament podran impugnar-se davant l’autoritat judicial
competent en el termini dels trenta dies hàbils següents a la notificació.
La interposició del recurs no suspèn l’executabilitat de les sancions imposades llevat que
concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.

Article 11è Prescripció de les infraccions i de les sancions.
a) Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus a l’any i les molt greus als tres anys;
b) Les sancions prescriuen al mes, any i tres anys, segons que hagin estat imposades per
infraccions lleus, greus i molt greus, respectivament.
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El termini de prescripció de les infraccions es comptabilitza des del dia de la seva comissió i
quedarà interrompuda per qualsevol actuació de la Comissió de Disciplina.
El termini de prescripció de les sancions es compta des del dia de la seva notificació a
l’infractor/s i s’interromp per qualsevol actuació encaminada a la seva l’execució.

Article 12è.- Extinció de la responsabilitat.
La responsabilitat disciplinària de l’infractor/s s’extingeix:
1.
2.
3.
4.

Per la mort de l’infractor/s.
Pel compliment de la sanció.
Per la prescripció de la infracció.
Per la prescripció de la sanció.

Article 13è.- Registre de sancions.
Les sancions que imposi la Comissió de Disciplina quedaran reflectides a un Llibre de Sancions
que portarà aquest òrgan.
Les anotacions de les sancions imposades als infractor/se quedaran cancel·lades a l’any, dos
anys i cinc anys d’haver estat complertes, segons s’hagin imposat per infraccions lleus, greus
o molt greus, respectivament.
Aquest Reglament entra en vigor el dia de la seva aprovació pel Consell d’Administració.
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