REGLAMENT RÈGIM DISCIPLINARI APLICABLE A SOCIS/ES DEL
”CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, SAD”
Article 1.- Àmbit d'aplicació.
El present títol serà aplicable a tots els/as socis/es del CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, SAD
sempre que les infraccions es cometin en les instal·lacions i/o en ocasió de la celebració de
qualsevol esdeveniment, competició o espectacle esportiu, organitzat o gestionat directament pel
Club o, si escau, per delegació de qualsevol organisme, federació o entitat.
També serà aplicable aquest Reglament quan la infracció consisteixi en qualsevol tipus d'acte,
manifestació o declaració que pugui suposar un incentiu o creació d'un clima favorable a la violència
o agressivitat, encara que s'hagi produït fora dels recintes esportius o s'hagi fet amb anterioritat o
posterioritat a la celebració dels espectacles i esdeveniments esmentats.
Li seran aplicable al soci/a, titular cedent, les sancions al fet que pertoqués per les infraccions
comeses, en ús del carnet de soci, per qualsevol persona a qui aquell/lla hagués cedit el carnet per
accedir a les instal·lacions en què se celebrin esdeveniments esportius organitzats o gestionats pel
club.
Per salvaguardar la imatge, el prestigi i la consideració social del CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC,
SAD, els comportaments que són considerats com a infraccions en el present Reglament tindran el
mateix tractament disciplinari quan siguin realitzats per un soci/a en l'entorn o amb motiu
d'espectacles o esdeveniments esportius que participin els nostres equips, en qualitat de visitants,
en instal·lacions esportives alienes al CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, SAD.
Les sancions al fet que pertoqués per les infraccions disciplinàries regulades en el present
reglament, són independents de les possibles sancions administratives o penals determinades per
les autoritats administratives o judicials amb motiu dels esmentats comportaments.

Article 2.- Infraccions i Sancions
Article 2.1.- Infraccions.
1.- Són infraccions molt greus, al marge que aquestes puguin constituir delictes, mancades o
infraccions tipificades en les lleis penals o administratives, les següents:
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a) El llançament de bengales, petards, explosius o, en general, productes inflamables,
fumífers o corrosius, així com de qualsevol altre objecte.
b) La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc o zones d'accés prohibides als
espectadors.
c) Les temptatives o intents d'agressió i les agressions físiques als jugadors, àrbitres,
directius, entrenadors, empleats del Club i a qualsevol persona que estigui vinculada
amb l'organització i/o el desenvolupament de l'esdeveniment, així com també als
assistents i espectadors als espectacles esportius.
d) La participació activa en altercats, baralles o desordres públics en els recintes esportius.
e) Les amenaces i insults als jugadors, àrbitres, directius, entrenadors, empleats del Club, i a
qualsevol persona que estigui vinculada amb l'organització i/o el desenvolupament de
l'esdeveniment, així com també als assistents i espectadors als espectacles esportius.
f) L'incompliment de l'ordre de desallotjament decretada pels responsables de la seguretat
del Club o els cossos i forces de seguretat.
g) Les expressions o insults que impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça,
religió, conviccions personals, orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la
dignitat de les persones físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o
privada, que es consideraran sempre com molt greus.
h) L'incompliment de les sancions imposades en matèria de violència, racisme, xenofòbia i
intolerància en l'esport, d'acord amb el que es disposa en el present Reglament.
i) La creació o promoció, mitjançant declaracions, manifestacions públiques o de qualsevol
una altra forma, d'un clima favorable a la realització d'agressions o actes violents, o
qualssevol de les altres activitats considerades com a infracció en el present Reglament
o, en tot cas, qualsevol forma d'incentiu d'aquelles, encara que s'hagin produït amb
anterioritat o posterioritat a la celebració dels esdeveniments o espectacles o fora dels
recintes esportius.
j) Es considerarà infracció molt greu quan concorri alguna circumstància de perjudici, risc o
perill per a les persones o les coses l'exhibició en els recintes esportius pancartes,
banderes, símbols o altres distintius amb missatges que incitin a la violència, siguin
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vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que impliquin qualsevol tipus de
discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals, orientació sexual o
discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones físiques o jurídiques o
qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un acte de menyspreu
manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment esportiu. la
consideració d'infraccions molt greus els actes o conductes que s'esmenten a
continuació, sempre que concorri alguna circumstància de perjudici, risc o perill per a les
persones o les coses.
k) Es considerarà infracció molt greu quan concorri alguna circumstància de perjudici, risc o
perill per a les persones o les coses l'entonació de càntics o proferir sons o expressions
que incitin a la violència, siguin vexatoris, continguin injúries, amenaces, insults, o que
impliquin qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, religió, conviccions personals,
orientació sexual o discapacitat, o que atemptin contra la dignitat de les persones
físiques o jurídiques o qualsevol institució, sigui pública o privada, o que constitueixin un
acte de menyspreu manifest a les persones participants en l'espectacle o esdeveniment
esportiu.
l) Es considerarà infracció molt greu l'ocupar les localitats de la classe i lloc que
corresponguin al títol d'accés al recinte del que es disposi quan, amb aquesta conducta,
s'hagin vulnerat o desobeït les decisions adoptades pel club per garantir una adequada
separació dels aficionats visitants.
2.- Són infraccions greus totes les esmentades a l'apartat anterior, sense cap excepció, quan, segons
el parer de l'òrgan Disciplinari Social, no concorri cap circumstància de perjudici, risc, perill i no
hagin contribuït a impedir o dificultar el normal desenvolupament de l'acte o esdeveniment
esportiu. Es considerarà, en tot cas, com a infracció greu la cessió, mitjançant preu o una altra
contraprestació qualsevol, del carnet de soci o abonat qualsevol que anés la circumstància en què
aquella es produís.
3.- Són infraccions lleus tota acció o omissió que suposi l'incompliment de les obligacions i/o
prohibicions establertes en el present Reglament, i que no pugui qualificar-se com a greu o molt
greu d'acord amb l'expressat anteriorment, així com l'incompliment de qualssevol altres obligacions
legalment establertes en matèria de seguretat dels espectacles esportius en general. També es
considerarà com a infracció lleu la cessió del carnet de soci als qui, per la seva situació personal,
estiguessin obligats o els correspongués disposar d'un abonament de superior preu que el
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corresponent al soci cedent, sempre que no intervingués pagament de diners o una altra
contraprestació qualsevol per la cessió.
4.- Són infraccions dels grups o penyes de seguidors al marge que aquestes puguin constituir,
individualment, delictes, mancades o infraccions tipificades en les lleis penals o administratives,
l'actuació en grup de persones vinculades als grups o penyes, que constitueixi infraccions recollides
en els punts 1 i 2 anteriors.
Article 2.2 .- Sancions.
1.- La comissió de les infraccions tipificades en el present Reglament per part dels socis/es del
CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, SAD, donarà lloc a la imposició de les següents sancions:
a) Per infraccions lleus: Prohibició d'accés a les instal·lacions on se celebrin esdeveniments o
espectacles esportius organitzats o gestionats per el CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, SAD
per un període comprès entre un mes i sis mesos, i pèrdua de la condició de soci/a durant
l'esmentat període.
b) Per infraccions greus: Prohibició d'accés a les instal·lacions on se celebrin esdeveniments o
espectacles esportius organitzats o gestionats per el CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, SAD
per un període comprès entre sis mesos i dos anys i pèrdua de la condició de soci/a durant
l'esmentat període.
c) Per infraccions molt greus: Prohibició d'accés a les instal·lacions on se celebrin
esdeveniments o espectacles esportius organitzats o gestionats per el CENTRE D’ESPORTS
SABADELL FC, SAD per un període comprès entre dos anys i cinc anys i pèrdua de la condició
de soci/a durant l'esmentat període.

2.- El CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, SAD no beneficiarà a les persones físiques sancionades amb
cap modalitat de mesures de foment i suport a les seves activitats com a seguidors durant un
període que, com a mínim, serà equivalent al doble del de la sanció imposada.
3.- Sense perjudici de les sancions establertes en el present article, el CENTRE D’ESPORTS SABADELL
FC, SAD procedirà a interposar contra el soci/a presumpte infractor/a, les corresponents denúncies
davant els organismes judicials o administratius competents, així com a la reclamació dels danys i
perjudicis soferts.
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4.- La comissió de les infraccions tipificades en el present Reglament per part dels grups o penyes de
seguidors reconeguts i registrats pel club donarà lloc a la imposició de les següents sancions:
a) Infraccions greus: Suspensió del reconeixement com a penya o grup pel CENTRE D’ESPORTS
SABADELL FC, SAD per un període comprès entre sis mesos i dos anys.
b) Infraccions molt greus: Suspensió del reconeixement com a penya o grup pel CENTRE
D’ESPORTS SABADELL FC, SAD per un període comprès entre dos anys i cinc anys, o
anul·lació definitiva del reconeixement com a penya o grup.

Article 3.- Graduació de les sancions.
En la determinació de les sancions que hagin d'imposar-se, haurà de guardar-se una adequada
proporcionalitat entre la gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció mateixa, graduant-se
en funció dels següents criteris:
a) L'existència d'intencionalitat.
b) La reincidència valorada per la comissió, en el termini d'un any, de més d'una infracció de la
mateixa naturalesa, que consti per resolució ferma.
c) La naturalesa dels perjudicis econòmics, morals o físics causats i els riscos suportats pels
espectadors i pel mateix club.
d) El penediment espontani.

Article 4.- Prescripció.
Les infraccions tipificades en el present reglament prescriuran dins dels terminis següents:
a) Les molt greus en un termini de dos anys.
b) Les greus en un termini d'un any.
c) Les lleus en un termini de sis mesos.
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El termini de prescripció de les infraccions començarà a explicar des del dia en què s'hagi comès la
infracció. El termini de prescripció s'interromprà al moment en què es doni trasllat a la persona
interessada de l'inici del procediment sancionador i quedi constància fefaent de la notificació de
l'obertura de l'esmentat procediment.

Article 5.- Extinció de la responsabilitat disciplinària.
La responsabilitat disciplinària s'extingeix:
a) Pel compliment de la sanció.
b) Per la prescripció de les infraccions o de les sancions.
c) Per mort de la persona inculpada.
d) Per l'aixecament de la sanció o indult per part del Consell d'Administració del Club.

Article 6.- Potestat sancionadora i Comissió de Disciplina Social (CDS)
La Comissió de Disciplina Social del CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, SAD té atribuïda, en exclusiva
i per delegació expressa del Consell d'Administració, la competència per sancionar les infraccions
comeses per els/as socis/es del Club d'acord amb el que s'estableix en el present Reglament i
disposicions concordants que siguin aplicable,
Article 7.- Funcions i competències del CDS
El CDS és un òrgan creat pel Consell d'Administració i dotat de les competències necessàries per
exercir amb plena autoritat i autonomia les següents funcions:
a) Resoldre en única instància sobre l'obertura d'expedients sancionadors a sol·licitud del
Consell d'Administració del CENTRE D’ESPORTS SABADELL FC, SAD i/o els responsable/s de
la seguretat del Club prèvia valoració del Consell d'Administració.
b) Instruir, tramitar i resoldre els expedients sancionadors incoats contra els/as socis/as
presumptes/as infractors/as.
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c) Instruir, tramitar i resoldre els expedients sancionadors incoats contra grups o penyes de
seguidors reconeguts i registrats pel club.
d) Imposar les sancions previstes en el grau que adequat.

Article 8.- Adopció d'acords.
Els acords de la CDS s'adoptaran per majoria simple. Per a la valguda adopció d'acords, hauran
d'estar presents més de la meitat dels seus membres.

Article 9.- Procediment sancionador. Incoació, i presentació de denúncies.
1.- Els expedients disciplinaris contra els/as socis/as així com contra grups o penyes de seguidors
reconeguts pel club, s'incoaran a sol·licitud del Consell d'Administració i/o els responsable/s de la
seguretat del Club prèvia valoració del Consell d'Administració. La CDS tindrà sempre a la seva
disposició els informes dels responsables de seguretat podent a tot moment demanar nous
informes.
2.- La CDS resoldrà en única instància, previ examen i estudi de la informació aportada sobre la
necessitat de l'obertura d'un expedient disciplinari o, si escau a l'arxiu de la denúncia.
3.- Si la CDS considera que hi ha indicis suficients de la comissió de qualsevol de les infraccions
tipificades en el present Reglament, procedirà a l'obertura del corresponent expedient disciplinari.
L'obertura s'anotarà en un Llibre de Registre a aquest efecte.
Article. 10.- Tramitació del procediment.
1.- Obert l'expedient disciplinari, i anotada l'obertura d'aquest en el Llibre de Registre, es notificarà
aquesta decisió al presumpte o presumptes infractor/és. Es concedirà d'un termini per formular
al·legacions i aportar les proves que considerin convenients, i examinar el contingut de l'expedient.
En cas de no fer al·legacions o no respondre a les peticions la CDS imposarà la sanció que consideri
convenient, de conformitat amb el present Reglament i la normativa concordant.
2.- La CDS arbitrarà dies i hores per efectuar la prova i podrà sol·licitar i interessar les que crea
convenients, sense cap excepció, per al millor esclariment dels fets.
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3.- Conclòs el termini d'al·legacions, i dins dels vint dies següents, la CDS haurà de dictar la
corresponent resolució absolutòria o sancionadora, que es notificarà al format expedient.
5.- Tot el procediment serà sempre per escrit.
6.- Les sancions que s'imposin per part de la CDS seran immediatament executives sense que les
reclamacions o recursos que s'interposin contra aquestes puguin paralitzar o suspendre l'execució.
Article 11.- Recurs contra les resolucions disciplinàries
1.- Contra les resolucions de la CDS es podrà interposar recurs d'apel·lació dins dels trenta dies
naturals següents a la seva notificació, davant el Consell d'Administració del Club, que dictarà
resolució en termini d'un mes.
2.- Les resolucions del Consell d'Administració que deixin esgotada la via administrativa, podran ser
impugnades davant la jurisdicció ordinària.
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