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TÍTOL I. RÈGIM DISCIPLINARI
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
SECCIÓ PRIMERA
Article 1r
El règim disciplinari esportiu, quan es tracte de competicions oficials d'àmbit autonòmic serà el
previst en la Llei 2/2011 de 22 de març, de la Generalitat, de l'Esport i l'Activitat Física de la
Comunitat Valenciana, normativa de desenvolupament, Estatuts i el present Reglament
Disciplinari de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana.
L'àmbit d'aplicació de la disciplina esportiva federativa s'estén a les infraccions de les regles de
joc o competició i de les normes generals esportives, tipificades en la Llei de l'Esport 2/2011 de
data 22 de març, de l'Esport de la Comunitat Valenciana, Estatuts, el present Reglament
Disciplinari, i altres normes federatives que els contemplen i desenvolupen.
Queden sotmesos a la disciplina de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana totes
les persones que formen part de la seua estructura orgànica, els clubs esportius i els seus
esportistes, entrenadors/as i directius/as, àrbitres i, en general totes aquelles persones o entitats
que estant adscrites a la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana desenvolupen les
seues activitats en l'àmbit autonòmic
La potestat disciplinària que correspon a la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana
segons l'indicat en els seus Estatuts, s'exercirà en primera instància pel Jutge Únic de
Competició i en segona pel Comité d'Apel·lació.
Contra la resolució del Comité d'Apel·lació cap la interposició de recurs davant el Tribunal de
l'Esport de la Comunitat Valenciana.
Article 2n
Són faltes esportives sancionables les previstes en el present Reglament.
SECCIÓ SEGONA
DELS PRINCIPIS DISCIPLINARIS
Article 3r
Són infraccions de les regles de joc o competició les accions o omissions doloses o culposes que
durant el transcurs del joc o competició, vulneren, impedisquen o pertorben el seu normal
desenvolupament.
Són infraccions de les normes generals esportives les altres accions o omissions que siguen
contràries al que es disposa per aquestes normes.
Article 4t
En la determinació de la responsabilitat de les infraccions esportives, els òrgans disciplinaris
federatius hauran d'atindre's als principis informadors del dret sancionador.
No podrà imposar-se cap sanció per accions o omissions no tipificades com a infracció, en el
moment de produir-se, per les disposicions en aqueix moment vigents.
Només podran imposar-se sancions en virtut d'expedient instruït a aquest efecte, sent obligat
compliment el tràmit d'audiència a l'interessat i amb ulterior dret a recurs.
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SECCIÓ TERCERA
DE LES CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES DE LA RESPONSABILITAT ESPORTIVA
Article 5é
Es consideraran, en tot cas, com a causes d'extinció de la responsabilitat disciplinària esportiva:
La defunció de la persona inculpada.
La dissolució del Club o Entitat sancionada.
El compliment de la sanció i la prescripció de les infraccions i de les sancions imposades.
La pèrdua de la condició de persona federada o de membre del club del qual es tracte.
Quan la pèrdua d'aquesta condició siga voluntària, aquest supòsit d'extinció tindrà efectes
merament suspensius si qui estiguera subjecte a procediment disciplinari en tràmit, o haguera
sigut sancionat, recuperara en un termini de tres anys la condició sota la qual quedava vinculat a
la disciplina esportiva, en aquest cas el temps de suspensió de la responsabilitat disciplinària
esportiva no es computarà a l'efecte de la prescripció de les infraccions ni de les sancions.
Article 6é
Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat disciplinària esportiva:
1.- No haver sigut sancionat amb anterioritat en el transcurs de la seua vida esportiva.
2.- La d'haver precedit, immediatament a la infracció, una provocació suficient.
3.- Haver procedit la persona culpable, abans de conéixer l'obertura del procediment disciplinari
i per impuls de penediment espontani, a reparar o disminuir els efectes de la falta, a donar
satisfacció a l'ofés o a confessar aquella als òrgans competents.
Article 7é
Són circumstàncies agreujants:
1.- Ser reincident. Hi ha reincidència quan en l'autor/a haguera sigut sancionat/a anteriorment
per qualsevol infracció a la disciplina esportiva d'igual o major gravetat, o per dues o més
d'inferior gravetat de la qual en aqueix supòsit es tracte. S'entendrà produïda en el transcurs d'un
any, comptat a partir del moment en el qual s'haja comés la infracció.
2.- No acatar immediatament les decisions arbitrals, llevat que aquest desacatament fóra
sancionat com a falta.
3.- Provocar el desenvolupament anormal d'un partit per la falta comesa.
4.- Cometre qualsevol falta com a espectador/a tenint llicència federativa de qualsevol classe,
persona directiva o membre de club.
5.- La premeditació coneguda.
6.- Cometre la falta mitjançant preu, recompensa o promesa.
7.- Abusar de superioritat o emprar mitjà que afeblisca la defensa.
8.- Executar la falta amb auxili de persones que asseguren o proporcionen la impunitat.
9.- Executar el fet amb ofensa a l'autoritat o menyspreu del respecte que es deu a la persona
ofesa.
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Article 8é
Quan es presenten circumstàncies atenuants i agreujants es compensaran racionalment, graduant
el valor d'unes i unes altres, per a determinar la sanció.
No concorrent circumstància atenuant o agreujant, els òrgans disciplinaris valoraran
adequadament les circumstàncies que concórreguen en la comissió de fet per a la imposició de
la sanció corresponent.
Amb independència de l'anteriorment exposat, per a la determinació de la sanció que resulte
aplicable, els òrgans disciplinaris podran valorar la resta de circumstàncies que concórreguen en
la falta, tals com les conseqüències de la infracció, la naturalesa dels fets o la concurrència en la
persona inculpada de singulars responsabilitats en l'ordre esportiu.
Article 9é
Són sancionables, a més de les faltes consumades, les frustrades i les temptatives:
Hi ha falta frustrada quan l'autor/a duu a terme tots els actes necessaris per a la seua execució
sense que es produïsca per causa independent de la seua voluntat.
Hi ha temptativa quan l'autor/a comença l'execució dels fets, sense dur a terme tots els
necessaris per a produir la falta per causa diferent del seu voluntari desistiment.
La falta frustrada i la temptativa de falta es penalitzaran amb la sanció corresponent a la
consumada minorada en atenció a les circumstàncies concurrents del cas.
SECCIÓ QUARTA
DE LA PRESCRIPCIÓ I LA SUSPENSIÓ
Article 10é
Les infraccions prescriuran als tres anys, a l'any o al mes, segons siguen molt greus, greus o
lleus, començant-se a comptar el termini de prescripció l'endemà de la comissió de la infracció.
El termini de prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment sancionador, però si
aquest romanguera paralitzat durant sis mesos, per causa no imputable a la persona o entitat
subjecta a aquest procediment, tornarà a córrer el termini corresponent, interrompent-se de nou
la prescripció en reprendre's la tramitació de l'expedient.
Les sancions prescriuran als tres anys, a l'any o al mes, segons es tracte de les que
corresponguen a infraccions molt greus, greus o lleus, començant-se a comptar el termini de
prescripció des de l'endemà a aquell que adquirisca fermesa la resolució per la qual es va
imposar la sanció, o des que s'infringira el seu compliment si aquest haguera començat.
Article 11é
A petició fundada i expressa de l'interessat/a, els òrgans disciplinaris de la Federació de
Voleibol de la Comunitat Valenciana podran suspendre raonadament l'execució de les sancions
imposades mitjançant el procediment ordinari, sense que la mera interposició de les
reclamacions o recursos que contra aquestes corresponguen, paralitzen o suspenguen la seua
execució.
Per a les sancions imposades mitjançant el procediment extraordinari, la suspensió de les
sancions serà potestativa, a petició fundada de part.
D'igual forma, per a les sancions consistents en la clausura del recinte esportiu, la suspensió de
la sanció tindrà caràcter automàtic per la mera interposició del corresponent recurs.
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Si escau, per a l'atorgament de la suspensió de l'executivitat dels actes recorreguts es valorarà si
el compliment de la sanció pot produir perjudicis de difícil o impossible reparació.

CAPÍTOL II. INFRACCIONS I SANCIONS
SECCIÓ PRIMERA
DELS PRINCIPIS GENERALS
Article 12é
Les infraccions esportives es classifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 13é
Les sancions susceptibles d'aplicació per la comissió d'infraccions esportives conformement al
present Reglament són les següents:
Jugadors/as, entrenadors/as, auxiliars, delegats/as, directius/as i membres de l'equip arbitral:
a)
Inhabilitació, suspensió o privació de llicència federativa, amb caràcter temporal o
definitiu.
b)
Amonestació pública.
c)
Prevenció.
d)
Multa.
Als clubs:
a)
Pèrdua del partit o eliminatòria, descens de categoria o divisió i desqualificació en la
competició.
b)
Pèrdua de punts o llocs en la classificació.
c)
Multa.
d)
Prevenció de tancament de camp.
e)
Simple prevenció
f)
Les de clausura de recinte esportiu amb caràcter temporal, indefinida, o definitiva.
g)
Les de prohibició d'accés al camp de joc, i celebració de la competició esportiva a porta
tancada.
h)
Celebració del partit a porta tancada
i)
Anul·lació d'adscripció a la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana.
Article 14é
Per a la determinació i imposició de sancions existeixen les següents regles comunes:
Únicament podran imposar-se sancions personals consistents en multa en els casos en
què els jugadors/as, entrenadors/as, àrbitres, delegats, directius i auxiliars perceben retribucions
per la seua labor. L'import de la sanció deurà, prèviament, figurar quantificat en el present
reglament.
Per a una mateixa infracció podran imposar-se multes de manera simultània a
qualssevol altres sancions de diferent naturalesa, sempre que estiguen previstes per a la
categoria d'infracció de què es tracte i que, en el seu conjunt, resulten congruents amb la
gravetat d'aquesta. L'impagament de les sancions pecuniàries tindrà la consideració de
trencament de la sanció.
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Per a la graduació de qualsevol sanció es tindrà en consideració les circumstàncies
modificades de responsabilitat esportiva que concórreguen en cada cas i en adequada proporció
a la infracció comesa.
Si d'un mateix fet o de fets successius es derivaren dos o més faltes, aquestes podran ser
sancionades independentment.
Article 15é
La suspensió podrà ser per un determinat nombre de partits o períodes de temps.
S'entendrà com a suspensió de partits, aquella que els límits van d'un partit a tots els que abaste
la competició de la temporada, i dins de la categoria en la qual s'ha produït la sanció.
La suspensió per un determinat nombre de partits implicarà la prohibició d'alinear-se o
intervindre en tants partits oficials i immediats a la data de la fallada com abaste la sanció i per
l'ordre en què vinguen assenyalats en els calendaris oficials de competició, encara que per les
causes que foren, com a ajornament o suspensió d'algun partit, excepte modificació oficial del
calendari, no se celebraren en el dia inicialment programat i amb posterioritat s'hagueren
disputat altres partit assenyalts per a dates posteriors.
Si el nombre de partits als quals es refereix la sanció excediren dels que resten per al final de
temporada, aquells seran completats amb els de la següent. Els partits de suspensió pendents
hauran d'efectuar-se en la categoria en la qual participe l'equip al qual pertanga en la següent
temporada, encara que aquest competisca en categoria diferent de l'anterior.
S'entendrà com a suspensió de períodes de temps els que es refereixen a un concret, durant la
qual no podrà participar en cap partit, qualsevol que siga la seua classe, i no seran computables
els mesos en què no hi haja competició oficial. Si excedira el seu compliment de la temporada
corresponent, el període computable començarà a córrer novament des del moment d'iniciar-se
la nova competició oficial.
Si no subscriguera llicència a l'inici de la competició oficial es computarà el termini de
suspensió des del moment en què sol·licite nova llicència pel mateix o un altre club. Tant en un
com en un altre cas, la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana mantindrà la
suspensió de la llicència fins al compliment total de la sanció, amb independència de la
categoria de la nova llicència, si aquesta haguera sigut expedida.
Article 16é
La persona suspesa, mentre estiga complint la sanció no podrà canviar de club en la mateixa
temporada. Si finalitzada la temporada, fitxara per un altre Club, acabarà de complir la sanció
en aquest.
Article 17é
Quan un jugador/a, entrenador/a o auxiliar siga objecte d'expulsió o figure en l'acta de joc amb
falta desqualificant, haurà de considerar-se suspés/a per als següents partits, en tant no dicte el
fallo el Comité de Competició. Aquesta suspensió provisional es computarà, a l'efecte del
compliment de la sanció que se li impose. La seua actuació o alineació en tal cas, es considerarà
com a alineació indeguda, encara quan no s'haja rebut el fallo del Jutge Únic, sancionant o no
dita falta.
No obstant això, el Jutge Únic, quan ho estime convenient o a sol·licitud de part, podrà
autoritzar la seua actuació o alineació, en tant es reunisquen els antecedents necessaris i dicte el
fallo.
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Article 18é
1.- La sanció de suspensió incapacita per a l'activitat per a la qual haguera sigut sancionat/a. La
sanció de privació de llicència federativa i inhabilitació incapacita no solament per a l'activitat
per a la qual van ser imposades, sinó per al desenvolupament de qualsevol altra activitat
relacionada amb el voleibol.
2.- Tota persona amb llicència federativa podrà ser privada d'ella a perpetuïtat, de manera
excepcional, per la reincidència en faltes molt greus quan dita reincidència es considere
d'extraordinària gravetat.
Article 19é
Les sancions econòmiques s'abonaran necessàriament a la Federació de Voleibol de la
Comunitat Valenciana, dins dels deu dies hàbils següents a la notificació del fallo. Als clubs, en
cas de no abonar les quantitats en aqueix termini, se'ls descomptarà de la seua fiança les
quantitats pendents de liquidació. Si aquesta fiança no cobrira la totalitat de la sanció, el club
disposarà d'un màxim de 7 dies per a abonar totes les quantitats per sanció pendents. En cas de
no abonar-les íntegrament en aqueix termini els serà aplicable el que es preveu en l'article 61 del
present reglament.
Article 20é
Els Clubs són els directes responsables del bon ordre i desenvolupament dels partits i del
comportament dels seus jugadors/as, entrenadors/as, delegats/as, acompanyants, directius/as, i
altres persones vinculades a aquests.
Els clubs seran sempre responsables subsidiaris de les sancions pecuniàries imposades amb
caràcter principal o accessori als seus jugadors/as, entrenadors/as, auxiliars, delegats/as,
directius/as o acompanyants.
Podrà imposar-se igualment multa als Clubs per faltes comeses per persones vinculades directa
o indirectament a aquest, encara que aquestes presentaren la seua activitat tan sols a honorífic.
En tot cas, el club és responsable subsidiari de les multes imposades a persones a ell vinculades.
SECCIÓ SEGONA
DE LES INFRACCIONS DELS JUGADORS
DE LES INFRACCIONS MOLT GREUS
Article 21é
El jugador o jugadora que directa o indirectament intervinga en actuacions dirigides a
predeterminar, mitjançant preu, intimidació o simples acords el resultat d'un partit o competició
serà sancionat/a amb privació de llicència federativa, per un període d'un a tres anys.
Article 22é
Seran sancionats amb la privació de llicència federativa, per un termini d'un a dos anys:
1.- Els comportaments, actituds, i gestos agressius i antiesportius dels jugadors/as, quan es
dirigisquen a l'equip arbitral, a altres jugadors/as o al públic que es consideren d'especial
gravetat.
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2.- L'agressió a membres de l'equip arbitral, a altres jugadors/as, directius/as de federació,
autoritats esportives, entrenadors/es, auxiliars, delegats/es i acompanyants de clubs o al públic,
duent a terme l'acció amb inequívoc propòsit de causar mal i originant el fet lesió o mal
d'especial gravetat.
3.- La proposta o actuació col·lectiva a tumultuària, que impedisca la celebració d'un partit,
prova o competició o que obligue a la seua suspensió temporal o definitiva.
4.- Les declaracions públiques de jugadors/es que inciten als equips o als espectadors a la
violència.
5.- Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat i decòrum esportius, quan revisten una
especial gravetat. Així mateix, es considerarà falta molt greu la reincidència en infraccions
greus per fets d'aquesta naturalesa
Article 23é
La falta d'assistència no justificada a les convocatòries de qualssevol de les seleccions
autonòmiques serà sancionada amb la privació de llicència federativa, per un termini d'un a tres
anys. Les convocatòries s'entenen referides tant als entrenaments com a la celebració efectiva
del partit o competició.
Article 24é
Tot jugador o jugadora que subscriguera llicència per dues o més clubs de la mateixa modalitat
esportiva, simultàniament i pertanyent com a component de dos equips en qualsevol condició,
sense el consentiment i aprovació per escrit de la Junta Directiva de la Federació de Voleibol de
la Comunitat Valenciana serà sancionat/a:
1.- Amb la inhabilitació d'un a dos anys per a desenvolupar qualsevol activitat dins del voleibol.
2.- No obstant això l'anteriorment establit, si la duplicitat de les llicències s'efectuara amb nom
suposat, la inhabilitació serà per un període de dos a quatre anys.
Article 25é
Serà sancionat/a amb la privació de llicència federativa per un termini d'un a tres anys:
1.- El trencament de sancions imposades, El trencament s'apreciarà en tots els supòsits en què
les sancions resulten executives. El mateix règim s'aplicarà quan es tracte del trencament de
mesures cautelars.
2.- Els abusos d'autoritat.
Article 26é
La promoció, incitació, consum o utilització de substàncies dopants i o prohibides relacionades
amb aquestes últimes, així com la negativa a sotmetre's als controls exigits per òrgans i persones
competents per a detectar aquestes substàncies, o qualsevol acció o omissió que impedisca o
pertorbe la correcta realització d'aquests controls serà sancionat amb la privació de llicència
federativa, per un termini d'un a quatre anys.
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DE LES INFRACCIONS GREUS
Article 27é
Els jugadors/es que incompliren reiteradament ordres i instruccions emanades dels òrgans
esportius competents seran sancionats amb suspensió de llicència federativa de dues a quatre
partits. En tals òrgans es troben compresos els àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats
esportives.
Article 28é
Seran sancionats amb la suspensió de llicència federativa d'un a sis mesos, o de quatre a vint
partits o jornades:
Els actes notoris i públics dels jugadors o jugadores, que atempten a la dignitat o decòrum
esportius.
Els comportaments, actituds, i gestos agressius i antiesportius dels jugadors/es, quan es
dirigisquen a l'equip arbitral, a altres jugadors/es, directius de federació, autoritats esportives,
entrenadors/es, auxiliars, delegats i acompanyants de clubs o al públic, que no es consideren
d'especial gravetat.
Article 29é
En cas d'agressió consumada, i sempre que el fet no constituïsca mancada més greu, serà
sancionat amb la privació de llicència federativa de sis mesos a un any.
Article 30é
Se sancionarà amb suspensió d'un a sis mesos o de quatre a deu partits o jornades:
Amenaçar, insultar o ofendre a membres de l'equip arbitral, autoritats esportives, entrenadors/es,
auxiliars, membres de clubs, públic o altres jugadors/es, si fóra de forma greu o reiterada.
Agarrar, espentar o sacsar, o produir-se, en general, altres actituds cap a les persones que
figuren en l'apartat anterior que, per ser només lleument violentes, no causen danys físics.
A més de la suspensió de la llicència, es podran imposar per a les infraccions previstes en aquest
article multes de 300 a 600 euros.
DE LES INFRACCIONS LLEUS
Article 31é
Serà sancionat amb amonestació o suspensió d'un a tres partits o jornades, o per temps de fins a
un mes, i/o multa de fins a 300 euros:
1.- Les observacions formulades als àrbitres, tècnics, directius i altres autoritats esportives en
l'exercici de les seues funcions, sempre que el fet no constituïsca mancada greu.
2.- Insultar, ofendre, amenaçar o provocar a un altre o una altra, sempre que no constituïsca falta
més greu.
3.- Qui reiteradament protestara decisions arbitrals.
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4.- L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes
d'àrbitres i autoritats esportives en l'exercici de les seues funcions.
5.- Els jugadors/es seleccionats per a qualsevol equip autonòmic que amb motiu d'una
convocatòria, ja siguen entrenaments, partits o desplaçaments cometeren faltes de disciplina o
incorreccions.
6.- El jugador/a, que fent funcions de capità del seu equip, es negara a signar l'acta a
requeriment de l'equip arbitral.
7.- L'acumulació de càstigs en partits oficials, amb un cicle de 3 targetes grogues degudes a
comportaments antiesportius
8.- L'expulsió d'un partit per comportaments que revisten certa gravetat.
En general són infraccions de caràcter lleu comeses pels jugadors/es les conductes contràries a
les normes esportives i de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana així com
l'incompliment de les obligacions que els vénen imposades pels Estatuts Federatius i
Reglaments de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana que no estiguen incurses
en la qualificació de molt greus o greus en el present reglament.
SECCIÓ TERCERA
DE LES INFRACCIONS DELS ENTRENADORS, AUXILIARS I DELEGATS D'EQUIP
DE LES INFRACCIONS MOLT GREUS
Article 32é
Qui directa o indirectament intervinga en actuacions dirigides a predeterminar, mitjançant preu,
intimidació o simples acords el resultat d'un partit o competició serà sancionat amb privació de
llicència federativa, amb caràcter temporal, per un termini d'un a tres anys, en adequada
proporció a la infracció comesa.
Article 33é
L'agressió a membres de l'equip arbitral, jugadors/es, altres entrenadors/es, delegats i auxiliars,
directius de federació, autoritats esportives o al públic duent a terme l'acció amb inequívoc
propòsit de causar mal i originant el fet lesió o mal d'especial gravetat serà sancionada amb la
privació de llicència federativa, per un termini d'un a tres anys.
Comportar-se de manera que es provoque la suspensió del partit serà sancionat amb la privació
de llicència federativa, per un termini d'un a tres anys.
Article 34é
Aquell entrenador o entrenadora que subscriguera llicència per dues o més clubs, excepte en els
casos previstos reglamentàriament serà sancionat/a:
Amb la inhabilitació d'un a dos anys per a desenvolupar qualsevol activitat dins del voleibol.
No obstant això l'anteriorment establit, si la duplicitat de les llicències s'efectuara amb nom
suposat, la inhabilitació serà per un període de dos fins a quatre anys.
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Article 35é
El quebrantament de sancions imposades serà sancionat amb la privació de llicència federativa,
per un termini de dos a cinc anys. El quebrantament s'apreciarà en tots els supòsits en què les
sancions resulten executives. El mateix règim s'aplicarà quan es tracte del quebrantament de
mesures cautelars.
Article 36é
Serà sancionat amb privació de llicència federativa, per un termini de dos a quatre anys l'abús
d'autoritat.
Article 37é
Seran sancionats amb la privació de llicència federativa, per un termini d'un a dos anys:
1.- La promoció, incitació, consum o utilització de substàncies dopants i o prohibides
relacionades amb aquestes últimes, així com la negativa a sotmetre's als controls exigits per
òrgans i persones competents per a detectar aquestes substàncies, o qualsevol acció o omissió
que impedisca o pertorbe la correcta realització d'aquests controls.
2.- Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat i decòrum esportius, quan revisten una
especial gravetat. Així mateix, es considerarà falta molt greu la reincidència en infraccions
greus per fets d'aquesta naturalesa.
3.- Les declaracions públiques que inciten als equips o als espectadors a la violència.
Article 38é
Quan l'entrenador/a o delegat d'un equip ordenara la retirada injustificada del camp dels seus
jugadors o no impedira la mateixa en el transcurs d'un partit, serà sancionat/a amb la privació de
llicència federativa, per un termini d'un a quatre anys, independentment de qualsevol altra
sanció que corresponguera al club per aquesta retirada.
DE LES INFRACCIONS GREUS
Article 39é
Els entrenadors/es, auxiliars i delegats d'equip que incompliren reiteradament ordres i
instruccions emanades dels òrgans esportius competents seran sancionats amb suspensió de
llicència federativa de quatre o més partits. En tals òrgans es troben compresos els àrbitres,
directius i altres autoritats esportives.
Article 40é
Els actes notoris i públics dels entrenadors/es, auxiliars i delegats d'equip, que atempten a la
dignitat o decòrum esportius seran sancionats amb la suspensió de llicència federativa d'un mes
a un any o de quatre a quinze partits o jornades.
Article 41é
Les amenaces, coaccions, realització d'actes vexatoris de paraula o d'obra, així com insultar o
ofendre de forma greu o reiterada quan es dirigisquen a àrbitre, jugadors, altres entrenadors/es,
auxiliars i delegats d'equip, directius de federació, autoritats esportives o al públic seran
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sancionats amb la suspensió de la llicència federativa, per un període d'un a sis mesos o de
quatre a deu partits o jornades.
En cas que concórreguen circumstàncies d'especial gravetat o d'agressió consumada, i sempre
que el fet no constituïsca falta més greu, serà sancionat/a amb la privació de llicència federativa
de sis mesos a dos anys.
DE LES INFRACCIONS LLEUS
Article 42é
Seran sancionats amb prevenció, o amb suspensió d'un a tres partits o per temps de fins a un
mes i/o multa de fins a 300 euros:
1.- La lleugera incorrecció quan es dirigisquen a altres entrenadors/es, auxiliars o delegats
d'equip, jugadors/es, directius de federació, autoritats esportives o al públic sempre que el fet no
constituïsca falta greu.
2.- Qui formule observacions o proteste decisions arbitrals a qualsevol dels col·legiats de
manera que implique lleugera incorrecció.
3.- El que reiteradament protestara decisions arbitrals.
4.- L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions rebudes de
l'equip arbitral i autoritats esportives en l'exercici de les seues funcions.
5.- Insultar, ofendre, amenaçar o provocar a un altre, sempre que no constituïsca mancada més
greu.
6.- En general són infraccions de caràcter lleu les conductes contràries a les normes esportives i
de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana que no estiguen incurses en la
qualificació de molt greus o greus en el present Reglament Disciplinari de la Federació de
Voleibol de la Comunitat Valenciana.
7.- L'acumulació de càstigs en partits oficials, amb un cicle de 3 targetes grogues degudes a
comportaments antiesportius.
8.- L'expulsió d'un partit per comportaments que revertisquen certa gravetat.
En general són infraccions de caràcter lleu comeses per entrenadors/es, auxiliars i delegats/es de
camp, les conductes contràries a les normes esportives i de la Federació de Voleibol de la
Comunitat Valenciana així com l'incompliment de les obligacions que els vénen imposades pels
Estatuts Federatius i Reglaments de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana que
no estiguen incurses en la qualificació de molt greus o greus en el present reglament.
Article 43é
Queda prohibit als entrenadors/es, auxiliars i delegats/es dels equips penetrar en el camp de joc i
intervindre en els incidents que puguen produir-se, excepte per a auxiliar als seus jugadors/es en
cas de lesió, prèvia crida de l'àrbitre principal i per a defensar als seus jugadors/es en cas
d'agressió. La infracció d'aquest article serà sancionada amb prevenció llevat que pels fets li
corresponga una altra diferent.
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Article 44é
Les sancions molt greus, greus i lleus previstes per als fets tipificats en aquesta secció es podrà
aplicar a aquells entrenadors/es, auxiliars i delegats/es d'equip de qualsevol Selecció
Autonòmica que ho siguen exclusivament d'aquestes i no estiguen adscrits durant la temporada
a clubs.
SECCIÓ QUARTA
DE LES INFRACCIONS DE L'EQUIP ARBITRAL
CONSIDERACIONS GENERALS
Article 45é
A falta de regulació específica s'entén aplicable el reglament disciplinari de la Federació de
Voleibol de la Comunitat Valenciana, els estatuts de la Federació de Voleibol de la Comunitat
Valenciana, la llei 2/2011 de l'Esport i la seua legislació complementària o supletòria. Les
sancions seran incloses en l'historial esportiu de l'àrbitre.
TIPICITAT DE LES INFRACCIONS LLEUS I SANCIONS.
Article 46é
En l'àmbit de la seua actuació com a àrbitre d'un partit es consideren infraccions lleus:
1.- El no lliurament de l'acta arbitral o còpia de la mateixa (fax, mail…) en la Federació de
Voleibol de la Comunitat Valenciana abans del tancament de cadascuna de les seus dilluns
vinent a la celebració del partit, com a norma general. En cas que l'acta de el partit incloguera
observacions, s'entregarà obligatòriament l'original dins del termini anteriorment assenyalat, i se
sancionarà de la següent manera:
a) Amonestació privada.
b) La segona vegada, pèrdua del 10% dels havers.
c) La tercera vegada, pèrdua del 50% dels havers i suspensió d'1 jornada.
2.- El retard injustificat, entenent-se com 30 minuts en pista abans de l'hora oficial del partit, se
sancionarà de la següent forma:
a) Amonestació pública.
b) La segona vegada, pèrdua del 25% dels havers.
c) La tercera vegada, pèrdua del 50% dels havers i suspensió d'1 jornada.
d) La quarta vegada i successives, pèrdua del 100% dels havers i suspensió d'una jornada.
3.- L'alteració de dades en la redacció de l'acta o del rebut, per omissió o error de l'equip
arbitral, se sancionarà a cada component de l'equip arbitral de la següent forma:
a)

La primera vegada, amonestació privada.

b)

La segona vegada, pèrdua del 10% dels havers.
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c)

La tercera vegada, pèrdua del 50% dels havers.

d)
La quarta vegada i successives pèrdua del 50% dels havers i suspensió d'1 a 3 jornades.
A més en el cas que hi haguera rebut arbitral es retornarà als equips en termini màxim de 7 dies
l'import addicional.
4.- Dirigir trobades indegudament uniformat. S'entén per uniforme reglamentari el que s'estipula
anualment per ordre circular de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana del CTTA
i se sancionarà de la següent manera:
a)

La primera vegada: Amonestació pública i pèrdua del 10% dels havers.

b)

La segona vegada: pèrdua del 50% dels havers.

c)
La tercera vegada: pèrdua del 100% dels havers i aplicació d'una a dues jornades lliures
de càrrecs en jornades de minivoley.
d)
A partir de la quarta vegada: pèrdua del 100% dels havers i aplicació d'1 a 5 jornades
lliures de càrrecs.
Article 47é
En qualsevol cas es consideren infraccions lleus:
1.- L'incompliment o desconeixement de les obligacions relatives a impedir que s'infringisquen
les Regles del joc i de les normes vigents.
2.- Dirigir un partit amb les facultats físiques minvades SENSE CAUSES JUSTIFICADES.
3.- La falta de compliment per segon àrbitre, anotador i jutges de línia de les instruccions del
primer àrbitre.
4.- L'incompliment de qualsevol altra obligació que li impose la Reglamentació vigent quan no
siga considerada com a falta greu.
5.- La passivitat davant les actituds antiesportives dels components dels equips participants.
6.- Insultar, amenaçar o provocar a un altre sempre que no constituïsquen mancada greu.
Aquestes infraccions se sancionaran amb la suspensió d'una a quatre jornades.

TIPICITAT DE LES INFRACCIONS GREUS I SANCIONS
Article 48é
En l'àmbit de la seua actuació com a àrbitre d'un partit es consideren infraccions greus.
1.-La no confirmació de les designacions arbitrals abans de les 12 h. dels divendres, se
sancionarà de la següent forma:
a)
b)
c)

La primera vegada, aplicació d'una jornada lliure de càrrecs.
La segona vegada, aplicació de dues a quatre jornades lliures de càrrecs.
La tercera vegada, aplicació de sis jornades lliures de càrrecs.
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2.- La incompareixença al partit designat, sense causa justificada, se sancionarà de la següent
forma:
a)
La primera vegada amb la sanció del 50% dels imports previstos i suspensió de 2 a 3
jornades.
b)
La segona vegada amb la sanció del 100% dels havers previstos i suspensió de 3 a 5
jornades.
c)
La tercera vegada amb la sanció del 100% dels havers i inhabilitació de sis mesos en la
modalitat practicada.
Article 49é
En qualsevol cas es considera infraccions greus:
1.- Les manifestacions ofensives contra qualsevol membre de la Federació de Voleibol de la
Comunitat Valenciana (jugadors/as, entrenadors/as, àrbitres etc…) se sancionarà amb suspensió
d'1 a 3 jornades i l'aplicació de dues jornades lliures de càrrecs. Si l'infractor actua com a àrbitre
del partit se sancionarà amb la inhabilitació de 3 a 6 jornades i amb aplicació de 4 jornades
lliures de càrrecs.
2.- Dirigir els partits sota els efectes de qualsevol tipus de droga, alcohol, estimulants o de
qualsevol altra substància similar, serà sancionada amb la suspensió de la llicència federativa de
5 a 20 jornades en la modalitat practicada.
3.- La manipulació o alteració intencionada de l'acta del partit amb mala fe, se sancionarà amb
la suspensió de llicència federativa de 5 a 20 jornades en la modalitat practicada.
4.- En l'incompliment de la redacció i lliurament d'informes sol·licitats per qualsevol Òrgan
Tècnic i Disciplinari superior, sobre fets ocorreguts abans, durant o després del partit i fins i tot
la informació equívoca o falsa del mateix serà causa d'inhabilitació de 5 a 20 jornades en la
modalitat practicada.
5.- La renúncia a dirigir un partit per al qual l'àrbitre haguera sigut designat, sense causa de
força major, comportarà la inhabilitació de partits de la màxima categoria en la qual actue
durant el mes següent a la data de comunicació de la renúncia.
6.- Suspensió injustificada d'un partit.
7.- Dirigir o actuar sense la prèvia designació del Comité Territorial d'Àrbitres de la *Federació
de Voleibol de la Comunitat Valenciana, llevat que siga designat pel Comité Tècnic Nacional
d'Àrbitres.
8.- La negativa a complir les seues funcions i obligacions en un partit o l'adduir causes falses
per a evitar una designació.
9.- La negativa a manifestar en acta els motius al·legats per qualsevol de les parts per a justificar
algun retard, en un temps màxim de 30 minuts, després de l'hora oficial del partit.
10.- Els articles 6), 7), 8), 9) i 12) se sancionaran amb suspensió de drets federatius 4 a 20
jornades.
11.- La tramitació de llicència, com a membre d'un club de voleibol, sense comunicació prèvia i
per escrit a la Federació, per la seua condició d'àrbitre, se sancionarà amb la inhabilitació
arbitral de 12 jornades a 25 jornades.
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12.- L'incompliment de sancions per faltes lleus.

TIPICITAT DE LES INFRACCIONS MOLT GREUS I SANCIONS
Article 50é
Es consideren com a faltes molt greus:
1.- L'àrbitre que directament o indirectament intervinga en actuacions dirigides a predeterminar,
mitjançant preu, intimidació o simples acords el resultat d'un partit o competició, o si amb la
seua actuació perjudicara intencionadament per animositat manifesta o per haver rebut obsequi
o promesa de recompensa serà sancionat amb suspensió de llicència federativa, amb caràcter
temporal per un període de dos a cinc anys i pèrdua de la categoria.
2.- Els comportaments i actituds i gestos agressius i antiesportius dels membres de l'equip
arbitral contra jugadors, entrenadors, auxiliars, directius, autoritats esportives o al públic que es
consideren d'especial gravetat seran sancionades amb la suspensió federativa, per un termini de
dos a cinc anys, en adequada proporció a la infracció comesa.
3.- El trencament de sancions imposades, per faltes greus o molt greus, serà sancionat amb la
suspensió de llicència federativa per un termini de dos a cinc anys.
4.- Seran sancionats amb la suspensió de llicència federativa pel termini de dos a cinc anys:
Les declaracions públiques d'àrbitres que inciten als equips o als espectadors a la violència.
L'abús incoherent d'autoritat.
Article 51é
Es considera especialment agreujant la circumstància de reincidència.
Article 52é
En el cas de no estar una possible falta en el present reglament serà aplicable les normes de la
instància immediatament superior i el seu respectiu règim disciplinari.
Qualsevol sanció imposada pot ser al·legada o recorreguda en un termini màxim de tres dies des
de la comunicació d'aquesta, interrompent la sanció fins a la nova resolució, que haurà de ser
comunicada en els 15 dies naturals següents a la interposició del recurs.

SECCIÓ CINQUENA
DE LES INFRACCIONS DELS CLUBS
DE LES INFRACCIONS MOLT GREUS
Article 53é
El club, que a través dels seus jugadors/es, entrenadors/es, auxiliars, delegats/es, directius o
qualsevol altra persona, que directa o indirectament intervinga en actuacions dirigides a
predeterminar, mitjançant preu, intimidació o simples acords el resultat d'un partit o competició
serà sancionat amb la desqualificació de l'equip; i el club no podrà prendre part en competicions
oficials d'àmbit autonòmic en les dues següents temporades, perdent tots els drets adquirits i
havent de militar al seu reingrés, després del compliment de la sanció, en la categoria inferior
que existisca en la Federació. A més se li podrà imposar una multa de 300 a 900 euros.
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Article 54é
En cas que l'acció per a cometre la infracció anterior es verificara per un, diversos o tots els
jugadors/es d'un equip o el seu entrenador/a sense coneixement del club, aquest quedarà exempt
de responsabilitat, però els jugadors/es o entrenador/a culpables seran sancionats a tenor del que
es disposa en el present Reglament.
Tota persona que resulte responsable de la comissió d'aquesta falta i no dispose de llicència
federativa, vinculat o no als clubs infractors, i que estiga subjecta a la disciplina del present
Reglament, serà inhabilitada per un període de dos a cinc anys.
Si en un partit de qualsevol competició un club es deixara guanyar, premeditadament, amb el
propòsit d'alterar la classificació, en benefici propi, de l'un o els altres, els clubs implicats seran
sancionats amb la pèrdua de la seua categoria. A més, se li podrà imposar una multa de 300 a
600 euros.
Article 55é
L'alineació indeguda d'un/a o diversos/es jugadors/es en un mateix partit, per no estar proveït de
la corresponent llicència per a l'equip o categoria de la competició en la qual participe, per
sanció o per no concórrer altres requisits reglamentaris exigits, serà sancionada amb pèrdua del
partit o si escau eliminatòria i descompte d'un punt de la seua classificació, a més de no anotar-li
el punt per participació.
Igual sanció s'aplicarà quan es demostre la falsedat en la declaració que va motivar l'expedició
de la llicència sobre dada que resultara fonamental per a la mateixa si el jugador/a haguera
participat en competició oficial.
Si l'alineació indeguda prevista en el punt anterior s'haguera produït sense concórrer mala fe,
serà sancionat amb la pèrdua del partit o si escau de l'eliminatòria i descompte d'un punt de la
seua classificació
En cas que els fets hagueren revestit extrema gravetat i sempre que concórrega la circumstància
agreujant de reincidència, es desqualificarà al club i la temporada següent participarà en la
categoria immediata inferior.
A més es podrà imposar una multa de 300 a 600 euros.
Article 56é
El quebrantament de sancions imposades serà sancionat amb la privació de la categoria per un
període de dos a cinc anys. El quebrantament s'apreciarà en tots els supòsits en què les sancions
resulten executives. El mateix règim s'aplicarà quan es tracte del quebrantament de mesures
cautelars.
Article 57é
El club que sense justificació no comparega a un partit o es negue a participar en el mateix es
considerarà incompareixença. Aquesta incompareixença comportarà les següents sancions:
De tractar-se d'una competició per punts, se li donarà per perdut el partit i se li descomptarà 1
punt de la seua classificació, a més de no anotar-li el punt per participació.

REGLAMENT DISCIPLINARI
Aprovat en Assemblea Extraordinària 21 desembre 2017

F u l l 18 | 35

FEDERACIÓ DE VOLEIBOL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Si l'equip que no comparega tinguera virtualment perduda la categoria en cometre la infracció,
aquesta implicarà, a més de les sancions previstes en l'apartat 1), que en finalitzar la competició
descendira a la immediata inferior a aquella que li haguera correspost en finalitzar la temporada.
Quan la incompareixença es produïsca per segona vegada en una mateixa competició o en un
dels dos últims partits, el incompareixent perdrà tota la seua puntuació, quedarà retirat de la
competició i no podrà reingressar a la categoria de què es tracte, fins transcorregudes les dues
temporades següents, encara que abans de finalitzar la primera d'aquestes guanyara el dret a
l'ascens.
Sent una competició per eliminatòries, es considerarà perduda l'eliminatòria de la qual es tracte,
per a l'equip incomparegut.
La no presència d'un equip, puntualment, a l'hora assenyalada per al començament del partit,
sense concórrer causes que el justifique i això determinara la seua suspensió, serà considerat
com a incompareixença, excepte causa de força major, que serà apreciada per l'òrgan
competent. Idèntica consideració procedirà quan comparega un equip amb un nombre de
jugadors inferior al que determine el vigent Reglament de Joc, per a donar començament un
partit.
Les incompareixençes podran ser sancionades amb una multa de 200 a 500 euros.
Article 58é
La retirada d'un equip del camp de joc una vegada començat un partit impedint que aquest es
jugue íntegrament se li sancionarà conforme a el que es preveu en l'article anterior. Igual sanció
es podrà aplicar en el cas que per l'actitud d'un equip o els seus dirigents, entrenadors o delegats,
s'impedisca la iniciació del partit, quan siguen requerits per a això pels àrbitres del partit i
persistisquen en la seua negativa.
No es considerarà retirada d'un equip, quan el partit fóra suspesa reglamentàriament pels
àrbitres per falta del nombre de jugadors com a conseqüència de les sancions disciplinàries
aplicades per aquells o quedara un equip incomplet per lesió d'alguns dels participants.
Article 59é
La retirada d'un equip d'una competició una vegada inscrit, abans del seu inici o durant el seu
desenvolupament serà sancionada amb la pèrdua de l'aval i de la inscripció corresponent, no
podent participar en cap altra competició durant la mateixa temporada i perdent el dret a
participar en la mateixa competició durant les dues temporades següents, ocupant plaça de
descens de la categoria de la qual es retira.
A més, se li podrà imposar una multa de 300 a 600 euros.
Article 60é
Els incidents provats del públic afecte o persones simpatitzants del club local, abans, durant i
després del desenvolupament del partit que revisten, segons el parer dels respectius Comités
Disciplinaris, especial gravetat per tractar-se de fets que hagen originat danys greus, als
membres de l'equip arbitral o de l'equip contrari, hagen impedit la normal terminació del partit o
si s'haguera exercit coacció de tal naturalesa que enervara decisivament el joc del visitant, seran
sancionats amb pèrdua del partit o si escau de l'eliminatòria, sense descompte de punts de la
seua classificació i clausura del seu recinte esportiu de joc per un període de quatre partits a una
temporada. A més, se li podrà imposar una multa de 300 a 500 euros.
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Quan les faltes comeses per espectadors/es resultaren degudament provades com comeses per
seguidors/es de l'equip visitant, les sancions recollides en el present article, els podran ser
aplicable a aquest últim.
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 que abaste la sanció imposada. La distància mínima a la
qual haurà de celebrar-se respecte a la població en la qual es trobe el terreny oficial de joc
objecte de sanció, serà de cinquanta quilòmetres.
Si un mateix terreny de joc és utilitzat oficialment per diversos clubs, la clausura del mateix
només afectarà els equips del club sancionat o als partits en els quals aquest fora l'organitzador.
Article 61é
1.- El no abonament de qualsevol obligació federativa de caràcter econòmic i de qualsevol
obligació econòmica causada per la participació en els campionats oficials, sempre que aquestes
siguen de caràcter esportiu i conseqüència de la pròpia competició, podrà portar aparellada amb
si la suspensió dels partits successius, en els quals se'ls donarà per perduts, sempre que haguera
precedit el previ requeriment de pagament per l'òrgan competent i una vegada que aquest òrgan
ho pose en coneixement dels Comités Disciplinaris.
En cas de reincidència, el club infractor podrà ser retirat de la competició i descendit de la
categoria. Igual sanció s'aplicarà per als deutes pendents en finalitzar la competició, si no les
abona en un termini màxim de 30 dies a partir del requeriment de pagament.
2.- Un equip no podrà pujar de categoria fins que abone els deutes que tinga.

DE LES INFRACCIONS GREUS
Article 62é
Seran sancionats amb la clausura del recinte esportiu de joc per un període de tres partits o dos
mesos els incidents del públic abans, durant i després del desenvolupament del partit que segons
el parer dels respectius Comités Disciplinaris, no revisten el caràcter de falta molt greu. Es
podrà imposar una multa de 200 a 500 euros.
La distància mínima a la qual haurà de celebrar-se el partit respecte a la població en la qual es
trobe el terreny oficial de joc objecte de la sanció serà de vint-i-cinc quilòmetres.
Quan les faltes comeses per espectadors resultaren degudament provades com comeses per
seguidors de l'equip visitant, les sancions recollides en aquest article els seran aplicable a aquest
últim.
La clausura del recinte esportiu de joc podrà ser substituïda per decisió del Comité Disciplinari
competent, per la de celebrar el partit o partits corresponents, en el seu propi terreny de joc, però
a porta tancada. En el cas de reincidència serà sancionat amb el que es preveu per a falta molt
greu.
Article 63é
L'incompliment de les normes referents a la disponibilitat dels terrenys de joc i a les condicions
i elements tècnics necessaris en aquests, segons les Regles Oficials de Joc i bases de
competició, així com els diferents reglaments vigents, que motiven la suspensió del partit, serà
sancionat amb pèrdua del partit per a l'equip local. A més, se li podrà imposar una multa de 100
a 300 euros.
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Article 64é
El club que en la competició corresponent es negue a satisfer la forma de pagament dels rebuts
arbitrals, segons l'acordat i notificat a principi de cada temporada, haurà de depositar el seu
import en la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana, dins dels cinc dies següents a la
finalització del termini establit. Cas de no realitzar-ho així, la Federació de Voleibol de la
Comunitat Valenciana ho posarà en coneixement dels òrgans disciplinaris federatius, que
acordaran la suspensió dels partits successius en què haja de participar el club infractor, els
quals se li donaran per perduts fins que no vaig efectuar aquell pagament amb un recàrrec
addicional del vint per cent, sobre la totalitat del seu import. Aquest pagament haurà de
realitzar-se amb, almenys quatre dies d'antelació a la data de celebració del partit, la suspensió
de la qual s'evita mitjançant aquell.
La reincidència en la falta de pagament del rebut arbitral, motivarà que els òrgans disciplinaris
federatius podran obligar al Club infractor al fet que deposite l'import total o estimat i, sense
perjudici de posterior liquidació, dels rebuts arbitrals de tots els partits restants de la competició;
cas de no fer-ho, serà desqualificat d'aquesta.
Article 65é
La celebració de partits amistosos o oficials l'autorització dels quals no haguera sigut
sol·licitada quan fóra necessari reglamentàriament, o li haguera sigut denegada, serà sancionada
amb multa de 300 a 600 euros.
Article 66é
La no comunicació dels horaris de celebració de partist, de conformitat amb el que es preveu en
la reglamentació vigent, en el cas que aquesta infracció portara com a conseqüència la no
celebració del partit, serà sancionat el club infractor amb la pèrdua del partit. Se li podrà
imposar una multa de 300 euros.
Article 67é
La renúncia a participar en qualsevol competició oficial, fora dels terminis establits en la
Reglamentació vigent se sancionarà al club infractor amb la participació de l'equip renunciant
en l'última de les divisions de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana. A més, se li
podrà imposar una multa de 300 a 600 euros.
Article 68é
La falta de veracitat o alteració dolosa en les dades reflectides en les fitxes o llicències, sempre
que es provara responsabilitat per part del club, aquest serà sancionat amb multa de fins a 600
euros.
Si en aquesta infracció es poguera demostrar mala fe, s'inhabilitarà al club per a disputar aquesta
competició entre una i tres temporades.
Article 69é
Els clubs que una vegada iniciades les competicions retiren els equips juvenils o cadets que
obligatòriament han de presentar o no participen en les seues respectives competicions seran
sancionats aplicant la normativa establida per al supòsit que no foren presentats equipe cadets o
juvenils.
Així mateix, no podran participar en fases d'ascens a competicions nacionals.
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DE LES INFRACCIONS LLEUS
Article 70é
Si en el transcurs de la temporada, es produeix la baixa de l'entrenador/a en un equip el club
haurà de cobrir la plaça en un termini màxim de dues setmanes, llevat que la baixa siga per
malaltia, en aquest cas es podrà autoritzar la prolongació del termini, prèvia sol·licitud del club.
En el cas que aquest no esmene l'anomalia se sancionarà de la següent manera:
a)
A la tercera jornada consecutiva sense tindre tramitada la llicència corresponent, el club
serà sancionat amb multa de 100 euros.
b) En les successives jornades aquesta sanció serà incrementada amb la següent quantitat per
jornada:
Primera Autonòmica 10 €
Segona autonòmica 5 €
Si en el transcurs de la temporada, es produeix la baixa de jugadors/es en un equip de manera
que no aconseguisquen el mínim de llicències federatives exigides per les bases de competició,
el club haurà d'adoptar les mesures necessàries per a cobrir les llicències mateixes pertinents en
un termini màxim de dues setmanes, llevat que la baixa siga per malaltia, en aquest cas es podrà
autoritzar la prolongació del termini, prèvia sol·licitud del club. En el cas que aquest no esmene
l'anomalia se sancionarà de la següent manera:
a)
A la tercera jornada consecutiva sense cobrir les baixes de jugadors/es fins a aconseguir
el mínim requerit, el club serà sancionat amb multa de 100 euros.
b)
En les successives jornades aquesta sanció serà incrementada amb la següent quantitat
per jornada:
Primera Autonòmica 10 €
Segona autonòmica 5 €
L'actuació indeguda d'un entrenador/a, ja siga per no estar proveït de la corresponent llicència
federativa per a l'equip o per a la categoria de la competició o si escau autorització provisional,
o per estar l'entrenador suspés, se sancionarà amb multa a l'equip implicat de 60 euros quan siga
per primera vegada i de fins a 300 euros en cas de reincidència.
Article 71é
Seran sancionats amb multa de fins a 300 euros, comportant també les següents sancions:
1.- Quan es produïsquen incidents de públic que no tinguen la consideració de greus o molt
greus, sent en aquest cas el club sancionat prevenció o clausura del terreny de joc de fins a dues
jornades.
2.- La no presència puntual d'un equip, sempre que això no determine la suspensió.
3.- En el cas que un club denuncie irregularitats en les instal·lacions del terreny de joc
pertanyent a un altre club i que aquesta denúncia resultara injustificada, aquell vindrà obligat a
abonar les despeses originades a raó dels emoluents autoritzats per al desplaçament de
federatius.
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4.- No adoptar totes les mesures de prevenció necessàries per a evitar pertorbacions de l'ordre
abans, durant i després del partit i, especialment, no requerir l'assistència de la Força Pública,
advertint-li amb el tancament de camp.
Article 72é
Se sancionaran amb multa de fins a 200 euros.
1.- L'incompliment de les disposicions referents a la disponibilitat dels terrenys de joc i a les
condicions i elements tècnics necessaris en aquests, segons les Regles de Joc i Reglaments de la
Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana, quan no motive la suspensió del partit, com
així mateix l'incompliment pel que fa a vestuaris per a àrbitres i equips visitants.
2.- L'incompliment de les disposicions referents a uniformitat de jugadors.
3.- L'equip l'entrenador del qual no estiga físicament present i amb titulació suficient en el partit
en aquelles competicions en què reglamentàriament s'exigisca.
Article 73é
Se sancionarà amb multa de fins a 150 euros qualsevol altre incompliment de les obligacions
que els vénen imposades pels Estatuts Federatius i Reglaments de la Federació de Voleibol de la
Comunitat Valenciana.
Article 74é
Tot club local que incomplisca la reglamentació vigent respecte a les seues obligacions respecte
a les pilotes oficials de joc, serà sancionat amb multa de fins a 150 euros. Si no fóra possible
disputar el partit aquest haurà de repetir-se amb totes les despeses i indemnitzacions que fixe el
Jutge Únic a càrrec del club local.
Article 75é
Independentment de les sancions assenyalades anteriorment, els clubs vindran obligats a satisfer
les indemnitzacions corresponents per danys causats a persones investides de càrrec federatiu, a
jugadors i elements directius del contrari, així com als àrbitres i auxiliars i també als vehicles
que utilitzen per al seu transport als hotels on s'allotgen, sempre que es produïsquen a
conseqüència del partit.
Els Clubs són els directes responsables del bon ordre i desenvolupament dels partits i del
comportament dels seus jugadors/es, entrenadors/es, delegats/es, acompanyants, directius, i
altres persones vinculades a aquests. En conseqüència a més de les sancions econòmiques
previstes en el present per a aquestes persones i de les quals serà responsable subsidiari el club,
podrà imposar-se-li una multa de la mateixa quantia a la qual s'haguera imposat a aquestes
persones.
Article 76é
La imposició de qualsevol de les sancions previstes per als clubs, ho seran sense perjudici de
decretar, l'organisme competent, les indemnitzacions que corresponguen, a favor dels
perjudicats.
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Article 77é
Els equips no podran al·legar cap causa per a no celebrar un partit o demorar el seu
començament quan hagen sigut requerits per l'equip arbitral per a iniciar-lo. La seua negativa a
complir l'ordre dels àrbitres podrà ser considerada com a incompareixença.
Article 78é
L'equip retirat o desqualificat de la competició perdrà tota la seua puntuació de la fase de la
competició en la qual es retire i no es tindran en compte els resultats haguts en els seus partits
disputats. Aquest equip cobriria automàticament una de les places de descens de la seua Divisió,
sent sancionat econòmicament d'acord a l'aplicació de la normativa vigent. També serà
sancionat amb la no participació en la competició de la qual descendeix en les dues següents
temporades.
Article 79é
D'acordar-se la repetició total o parcial d'un partit es verificarà, si cal, a porta tancada o en camp
designat per la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana i totes les despeses correran
per compte de l'equip culpable, sense perjudici de les indemnitzacions que procedisquen a tenor
del que es disposa en la normativa vigent.
En el cas que l'acta oficial d'un partit continga algun error material que segons el parer del Jutge
Únic influïsca decisivament o desvirtue el seu resultat final, aquest podrà anul·lar la trobada
íntegrament i disposar la seua nova celebració, sent les despeses arbitrals per compte de la
Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana.

SECCIÓ SEXTA
DE LES INFRACCIONS DELS DIRECTIUS
Article 80é
Es consideraran directius/es a l'efecte del present Reglament, aquelles persones que en federació
o clubs feren tasques de direcció, bé de forma gratuïta o remunerada o exercisquen qualsevol
càrrec esportiu encomanat pels seus superiors.

DE LES INFRACCIONS MOLT GREUS
Article 81é
El directiu que directa o indirectament intervinga en actuacions dirigides a predeterminar,
mitjançant preu, intimidació o simples acords el resultat d'un partit o competició serà sancionat
amb inhabilitació, amb caràcter temporal, per un període d'un a tres anys.
Article 82é
Seran sancionades amb la inhabilitació per un termini d'un a dos anys:
Les declaracions públiques dels directius que inciten als seus equips o als espectadors a la
violència.
Els directius responsables de la incompareixença del seu equip o de la seua retirada de la
competició en la qual participen.
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Els abusos d'autoritat.
Quan realitzaren fets atemptatoris molt greus a la disciplina, al bon ordre esportiu, al respecte
degut a les autoritats o a les normes que regulen el voleibol a la Comunitat Valenciana.

Article 83é
Seran sancionades amb Inhabilitació temporal de 2 mesos a 1 any:
a)
L'incompliment dels acords de l'Assemblea General, així com dels reglaments electorals
i de les disposicions estatuàries o reglamentàries, quan es produïsquen suposats manifestament
molt greus , previ requeriment formal realitzat a la Junta Directiva per escrit, que determinarà si
aquest és o no raonable. Tindran en tot cas aquestes consideracions els incompliments que
comporten una limitació dels drets subjectius dels associats.
b)
El compromís de despeses de caràcter pluriennal del pressupost de la federació, sense la
reglamentària autorització.
c)
La reincidència en l'organització d'activitats de caràcter provincial, regional o nacional
sense la reglamentària autorització.
d)
La incorrecta utilització dels fons o de la subvencions, crèdits, avals i de les ajudes de
l'autonomia o de l'estat, o d'una altra manera concedits, amb càrrec als Pressupostos Generals de
l'Estat o de la Comunitat Valenciana, quan no excedisca de l'1% del pressupost de la Federació
de Voleibol de la Comunitat Valenciana.
e)

La violació de secrets en assumptes coneguts per raó del seu càrrec.

f)

La inexecució de les resolucions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.

g)

La no expedició injustificada d'una llicència.

Article 84é
Seran sancionades amb la destitució del càrrec:
a)
El reiterat incompliment dels acords de l'Assemblea General, així com dels reglaments
electorals i de les disposicions estatutàries o reglamentàries.
b)
El compromís de despeses de caràcter pluriennal del pressupost de la Federació, sense
la reglamentària autorització, concorrent l'agreujant de reincidència.
c)
La reincidència en la utilització incorrecta dels fons o de la subvencions, crèdits, avals i
de les ajudes de l'autonomia o de l'estat, o d'una altra manera concedits, amb càrrec als
Pressupostos Generals de l'Estat o de la Comunitat Valenciana, quan no excedisca de l'1% del
pressupost de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana.
d)
Tots els actes definits en el present Reglament com a faltes molt greus dels jugadors/es,
entrenadors/es i altres estaments de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana que
siguen comesos pels directius/as, seran sancionats amb la inhabilitació d'un a tres anys per a
qualsevol activitat relacionada amb el voleibol, així com les sancions econòmiques previstes en
aquests articles.
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DE LES INFRACCIONS GREUS
Article 85é
Tots els actes definits en el present Reglament com a falta greu dels jugadors/es, entrenadors/es
i altres estaments de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana que siguen comesos
pels directius, podran ser sancionats amb la inhabilitació d'un mes a dos anys.
Article 86é
L'incompliment dels deures propis del seu càrrec es castigarà amb la inhabilitació d'un mes a un
any.
DE LES INFRACCIONS LLEUS
Article 87é
Qualsevol altra falta prevista per als jugadors/es, entrenadors/es o auxiliars, comesa per
directius que no estiga tipificada com a mancada molt greu o greu es considerarà falta lleu i
podrà ser sancionat amb amonestació o inhabilitació de les seues funcions de fins a dos mesos.

SECCIÓ SETENA
DE L'ALTERACIÓ DE RESULTATS
Article 88é
Amb independència de les sancions que puguen correspondre, els òrgans disciplinaris tindran la
facultat d'alterar el resultat de partits, ateses les circumstàncies del cas, en tots aquells en els
quals la infracció supose una greu pertorbació de l'ordre del partit o competició, decidint si ha
de donar-se per acabat, que es jugue completament o que es continue.

TÍTOL II. POTESTAT JURISDICCIONAL I PROCEDIMENT
DISCIPLINARI
CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS
Article 89é
1. La potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit competitiu és la facultat que s'atribueix als
legítims titulars de la mateixa per a conéixer i decidir sobre les qüestions relatives a l'accés,
exclusió, organització, ordenació i funcionament de la competició federativa, així com sobre
l'atorgament o denegació de les llicències esportives.
2. L'exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l'àmbit competitiu correspon:
a) Als jutges-jutgesses o àrbitres durant el desenvolupament del partit, prova o
competició, amb subjecció a les regles establides en les disposicions de cada modalitat o
especialitat esportiva o en les específiques aprovades per a la competició de què es tracte.
b) Als òrgans disciplinaris de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit
de la competició federada.
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c) Al Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana en el mateix àmbit que l'apartat anterior.
Les actes subscrites pels àrbitres del partit, constituiran mig documental necessari en el conjunt
de la prova de les infraccions a les regles i normes esportives i gaudeixen de presumpció de
veracitat, excepte error material manifest, que podrà acreditar-se per qualsevol mitjà admés en
Dret. Igual naturalesa tindran les ampliacions o aclariments a les mateixes subscrites pels propis
àrbitres, bé d'ofici, bé a sol·licitud dels òrgans disciplinaris.
Això no obstant, els fets rellevants per al procediment i la seua resolució podran acreditar-se per
qualsevol mitjà de prova, podent els interessats proposar que es practiquen qualssevol proves o
aportar directament quantes siguen d'interés per a la correcta resolució de l'expedient.
Qualsevol persona o entitat els drets de la qual o interessos legítims puguen veure's afectats per
la substanciació d'un procediment disciplinari esportiu podrà personar-se en aquest, tenint, des
de llavors i a l'efecte de notificacions i de proposició i pràctica de la prova, la consideració
d'interessat.
Als òrgans disciplinaris de la *Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana li seran
aplicable les causes d'abstenció i recusació previstes en la legislació de l'Estat per al
procediment administratiu comú. El dret de recusació podrà exercir-se pels interessats en el
termini de tres dies hàbils, a comptar des del següent al qual tinguen coneixement de la
corresponent provisió incoant el procediment sancionador, davant el mateix òrgan que la va
dictar, qui haurà de resoldre en el terme de tres dies. La recusació es plantejarà per escrit en el
qual s'expressarà la causa en què es funda. Contra les resolucions adoptades no es donarà recurs,
sense perjudici de la possibilitat d'al·legar la recusació en interposar el recurs administratiu o
jurisdiccional, segons siga procedent, contra l'acte que pose fi al procediment.
Iniciat el procediment i amb subjecció al principi de proporcionalitat, l'òrgan competent per a la
seua incoació podrà adoptar les mesures provisionals que estime oportunes per a assegurar
l'eficàcia de la resolució que poguera recaure. L'adopció de mesures provisionals podrà produirse en qualsevol moment del procediment. L'acord d'adopció haurà de ser degudament motivat.
No es podran dictar mesures provisionals que puguen causar perjudicis irreparables.
Article 90é
La secretaria dels òrgans disciplinaris de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana
portarà al dia un registre de sancions imposades, als efectes, entre altres, de la possible
apreciació de causes modificatives de la responsabilitat i del còmput dels terminis de prescripció
d'infraccions i sancions.
Article 91é
Els òrgans disciplinaris esportius de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana
deuran, d'ofici, comunicar al Ministeri Fiscal aquelles infraccions que pogueren revestir
caràcters de delicte o falta penal.
En tal cas, els òrgans disciplinaris de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana
acordaran la suspensió del procediment, segons les circumstàncies concurrents, fins que recaiga
la corresponent resolució judicial.
En cada supòsit concret els òrgans disciplinaris valoraran les circumstàncies que concórreguen
en aquest, a fi d'acordar motivadament la suspensió o la continuació de l'expedient disciplinari
esportiu fins a la seua resolució i imposició de sancions, si procedira.
En el cas que s'acordara la suspensió del procediment podran adoptar-se mesures cautelars
mitjançant provisió notificada a totes les parts interessades.
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Article 92é
En el cas que un mateix fet poguera donar lloc a la responsabilitat administrativa, i a
responsabilitat d'índole esportiva, els òrgans disciplinaris esportius comunicaran a l'autoritat
corresponent els antecedents de què disposaren amb independència de la tramitació del
procediment disciplinari esportiu.
Quan els òrgans disciplinaris esportius tingueren coneixement de fets que pogueren donar lloc,
exclusivament, a responsabilitat administrativa, donaran trasllat sense més dels antecedents de
què disposen a l'autoritat competent.

CAPÍTOL II. DELS PROCEDIMENTS
SECCIÓ PRIMERA
DEL PROCEDIMENT ORDINARI
Article 93é
El procediment ordinari, aplicable per a la imposició de sancions per infracció de les regles del
joc o de la competició, assegurarà el normal desenvolupament de la competició, garantint el
tràmit d'audiència dels interessats i el dret a recurs.
Article 94é
El procediment s'iniciarà per provisió del Jutge Únic, d'ofici, a sol·licitud de l'interessat, o a
requeriment del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana. La incoació d'ofici es podrà
produir per iniciativa del propi òrgan o en virtut de denúncia motivada.
Quan el procediment s'inicie en virtut de sol·licitud de part interessada, aquesta haurà de
formular-se en el termini de dos dies hàbils següents a aquell en què es va produir la infracció.
En la sol·licitud haurà de contindre la documentació que s'indica en l'article 126.
El Jutge Únic actuarà amb caràcter general sobre les incidències que es reflecteixen en les actes
dels partits i en els informes complementaris que emeten els àrbitres.
També actuarà quan siga procedent a la vista dels informes que li remeten els delegats
federatius, els informadors que el propi Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana designe
o els informes dels clubs participants.
Article 95é
Es considerarà evacuat el tràmit d'audiència als interessats amb el lliurament de l'Acta del partit,
en la qual es reflectisquen incidències, al club. Entregada aquesta, els interessats/es podran
formular davant el Jutge Únic per escrit enviat per mig fefaent, les al·legacions que en relació
als extrems continguts en l'acta de la trobada o qualssevol altres referents a aquest, consideren
convenients, en el termini màxim de 72 hores. Transcorregut aquest termini sense que això
s'haguera produït, se li tindrà per perdut el dret.
El termini establit en el punt anterior podrà ser modificat si els partits corresponen a un torneig
que es disputen dies consecutius o sota sistemes de joc especials, en aquest cas, el Comité de
Competició designat per a aquesta competició, establirà el termini.
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Si existira qualsevol dels informes als quals es refereix l'Article 90 o qualsevol altre que no fóra
conegut pels interessats, el Jutge Únic, abans d'adoptar el fallo, si ho estima necessari per a
resoldre, podrà donar trasllat del contingut dels mateixos als interessats/as, perquè, en terme de
72 hores des de la seua recepció manifesten el que estimen oportú.
Article 96é
Quan s'acordara l'arxivament de les actuacions s'expressaran succintament les causes que el
motiven i s'acordarà el procedent en relació amb el denunciant, si n'hi haguera.
Article 97é
Els fallos del Jutge Únic seran comunicats als afectats directes, indicant-se els recursos que
contra aquests procedisquen, òrgans i terminis en el qual hauran d'interposar-se.

SECCIÓ SEGONA
DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI
Article 98é
El procediment extraordinari es tramitarà per a les sancions corresponents a les infraccions a les
normes esportives generals.
Article 99é
El procediment s'iniciarà per provisió del Jutge Únic d'ofici, a sol·licitud de l'interessat o a
requeriment del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana. La incoació d'ofici es podrà
produir per iniciativa del propi òrgan o en virtut de denúncia motivada.
Quan el procediment s'inicie en virtut de sol·licitud de part interessada, aquesta haurà de
formular-se en el termini de dos dies hàbils següents a aquell en què es va produir la infracció.
En la sol·licitud haurà de contindre la documentació que s'indica en l'article 113.
A aquest efecte, en tindre coneixement sobre una suposada infracció de les normes esportives,
l'òrgan competent per a incoar l'expedient podrà acordar la instrucció d'una informació
reservada abans de dictar la provisió en què es decidisca la incoació de l'expedient o, si escau,
l'arxivament de les actuacions.
Article 100é
1. Incoat el procediment la provisió que inicie l'expedient serà notificada a l'inculpat/a i
s'inscriurà en els registres que s'han de portar relatius a les sancions imposades i resolucions
preses sobre aquest tema.
Article 101é
1.´- Iniciat el procediment i amb subjecció al principi de proporcionalitat, el Jutge Únic podrà
adoptar les mesures provisionals que estime oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució
que poguera recaure. L'adopció de mesures provisionals podrà produir-se en qualsevol moment
del procediment. L'acord d'adopció haurà de ser degudament motivat i notificat als
interessats/es.
2.- No es podran dictar mesures provisionals que puguen causar perjudicis irreparables.
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Article 102é
El Jutge Únic ordenarà la pràctica de quantes diligencies siguen adequades per a la determinació
i comprovació dels fets, així com per a la fixació de les infraccions susceptibles de sanció.
Article 103é
Els fets rellevants per al procediment podran acreditar-se per qualsevol mitjà de prova, una
vegada que el Jutge Únic decidisca l'obertura de la fase probatòria, la qual tindrà una durada de
deu dies hàbils, comunicant als interessats amb suficient antelació el lloc i moment de la
pràctica de les proves.
Els interessats/es podran proposar, en qualsevol moment anterior a l'inici de la fase probatòria,
la pràctica de qualsevol prova o aportar directament les que resulten d'interés per a l'adequada i
correcta resolució de l'expedient. El Jutge Únic haurà de pronunciar-se respecte de les proves
que admet i les que no, motivant la denegació de les propostes i notificant-lo a l'interessat. En
cas que un interessat/a propose prova i el Jutge Únic no es pronuncie en el termini de tres dies
hàbils a comptar després de la seua proposició, s'entendrà que la prova proposada és denegada
per impertinent.
Contra la denegació expressa o tàcita de la prova proposada pels interessats/es, aquests podran
plantejar reclamació, en el termini de tres dies hàbils, davant l'òrgan competent per a resoldre
l'expedient, qui haurà de pronunciar-se en el terme d'altres tres dies. En cap cas, la interposició
de la reclamació paralitzarà la tramitació de l'expedient.
Si el Jutge Únic estima prou provats els fets que s'investiguen, no serà precisa l'obertura de
període probatori, fent-ho saber a les parts mitjançant resolució motivada.
Article 104é
El Jutge Únic podrà, d'ofici o a sol·licitud de l'interessat/a, acordar l'acumulació d'expedients
quan es produïsquen les circumstàncies d'identitat o analogia raonable i suficient, de caràcter
subjectiu o objectiu, que feren aconsellable la tramitació i resolució úniques. La provisió
d'acumulació serà comunicada als interessats/es en el procediment.
Article 105é
A la vista de les actuacions practicades, i en un termini no superior a un mes comptat a partir de
la iniciació del procediment, el Jutge Únic proposarà el sobreseïment o formularà el
corresponent plec de càrrecs, comprenent en el mateix els fets imputats, les circumstàncies
concurrents i les suposades infraccions, així com les sancions que pogueren ser aplicable. El
Jutge Únic podrà, per causes justificades, acordar l'ampliació del termini referit, reflectint
aquesta circumstància en la resolució.
En el plec de càrrecs, el Jutge Únic presentarà una proposta de resolució que serà notificada als
interessats/es perquè, en el termini de deu dies hàbils, manifesten quantes al·legacions
consideren convenients en defensa dels seus drets o interessos. Així mateix, en el plec de
càrrecs, el Jutge Únic haurà de proposar el manteniment o aixecament de les mesures
provisionals que, si escau, s'hagueren adoptat.
Transcorregut el termini assenyalat en l'apartat anterior, el Jutge Únic, i atenent si escau, les
al·legacions presentades, resoldrà l'expedient notificant-lo als interessats.
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SECCIÓ TERCERA
DE LES DISPOSICIONS COMUNES
Article 106é
Tota provisió o resolució que afecte els interessats/es en el procediment disciplinari esportiu
regulat en el present reglament, serà notificada a aquells en el termini més breu possible, amb el
límit màxim de deu dies hàbils.
Les notificacions es realitzaran d'acord amb les normes previstes en la legislació del
procediment administratiu comú.
Article 107é
Amb independència de la notificació personal, podrà acordar-se la comunicació pública de les
resolucions sancionadores, respectant el dret a l'honor i la intimitat de les persones, conforme a
la legalitat vigent. No obstant això, les provisions i resolucions no produiran efectes per als
interessats/es fins a la seua notificació personal, excepte en els supòsits previstos en l'article
següent o en la legislació del procediment administratiu comú.
Article 108é
En el cas que una determinada sanció o acumulació d'aquestes, imposada durant el
desenvolupament d'una trobada, comporte automàticament una altra sanció accessòria o
complementària, bastarà la comunicació pública de l'òrgan disciplinari competent per a actuar
en primera instància en aqueixa prova o competició, perquè la sanció siga executiva, sense
perjudici de l'obligació de l'òrgan de conducta a la notificació personal.
El que es disposa en l'apartat anterior s'aplicarà als supòsits de resolucions de Comités de
Competicions en fases de intersectors i finals, mitjançant la inclusió de la sanció en les fulles de
resultats diàries de la competició de què es tracte, així com el lliurament d'aquesta resolució al
representant del club en aquesta competició, de manera que permeten el seu coneixement pels
interessats.
Article 109é
Les resolucions disciplinàries dictades en primera instància i per qualsevol procediment pels
òrgans esportius competents podran ser recorregudes, en el termini màxim de cinc dies hàbils,
davant el Comité d'Apel·lació.
El Comité d'Apel·lació resoldrà les qüestions de la seua competència, valorant les proves i
documents, podent acordar que es practiquen les diligències probatòries que es consideren
oportunes, abans d'emetre el fallo.
Els acords del Comité d'Apel·lació de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana,
hauran de reunir els mateixos requisits establits per als adoptats pel Jutge Únic i es notificaran
en iguals formes i idèntic termini que el mateix determina.
Les resolucions dictades pel Comité d'Apel·lació de la Federació de Voleibol de la Comunitat
Valenciana en matèria esportiva d'àmbit Autonòmic, esgotaran la via federativa i podran ser
recorreguts, en el termini màxim de cinc dies hàbils, mitjançant escrit motivat davant el
Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana.
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Article 110é
Les notificacions hauran de contindre el text íntegre de la resolució, amb la indicació de la
forma d'expressió de les reclamacions o recursos que procedisquen, òrgan davant el qual
hagueren de presentar-se i termini per a interposar-les.
Article 111é
Les provisions i resolucions hauran de ser motivades en els casos previstos en la legislació de
l'Estat sobre procediment administratiu comú i quan així ho dispose la normativa esportiva.
Article 112é
Si concorregueren circumstàncies excepcionals en el curs de la instrucció d'un expedient
disciplinari esportiu, els òrgans competents per a resoldre podran acordar l'ampliació dels
terminis previstos fins a un màxim de temps que no passe la meitat, corregida en excés,
d'aquells.

CAPÍTOL III. DELS RECURSOS I LA SEUA RESOLUCIÓ
Article 113é
Tots els recursos que es formulen hauran de contindre:
1.-Nom i cognoms de l'interessat/a, i si escau, de la persona que el represente, així com el
domicili que s'assenyale a l'efecte de notificacions. Si no s'indicara aquest últim, es notificarà al
domicili del club que figura en el seu full d'inscripció per a la temporada.
2.- Fets que ho motiven i proves que s'acompanyen en relació a aquests. Serà inadmissible tota
prova que vinga a constituir una duplicitat de la ja aportada en primera instància.
3.- Els preceptes reglamentaris que el recurrent estimen que s'hagen infringit, així com els
raonaments jurídics en què les parts fonamenten el seu dret.
4- La petició, en què es concrete amb tota claredat la sol·licitud que es formule.
5.- Lloc, data i signatura, així com l'organisme al qual es dirigeix.
Article 114é
Si el recurs no conté els requisits que assenyala l'article anterior, es requerirà a l'interessat/a
perquè, en un termini de deu dies esmene les faltes, amb indicació que si així no ho fera, se li
tindrà per desistit en la seua petició, arxivant-se sense més tràmit, sense necessitat de resoldre.
Article 115é
Dels recursos, sol·licituds, comunicacions o escrits que presenten els interessats/es davant els
òrgans disciplinaris, podran aquests exigir el corresponent rebut que acredite la data de
presentació, admetent-se com a tal una còpia en la qual figure la data de presentació en aquests
òrgans.
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Article 116é
La interposició de qualsevol recurs, excepte en els casos en què una disposició establisca el
contrari, no suspendrà l'execució de l'acte impugnat, però l'autoritat jurisdiccional a qui
competisca resoldre'l podrà suspendre d'ofici o a instàncies de part interessada l'execució de
l'acord recorregut, en el cas que aquesta execució poguera causar perjudicis d'impossible o
difícil reparació.
Article 117é
L'obligació de resoldre les peticions o reclamacions plantejades en el curs de la instrucció,
davant els òrgans disciplinaris esportius haurà de resoldre's de manera expressa en el termini no
superior a set dies hàbils. Transcorregut aquest termini s'entendran desestimades.
Article 118é
El termini per a formular recursos o reclamacions es comptarà a partir de l'endemà hàbil al de la
notificació de la resolució o provisió, si aquestes anaren expresses. Si no ho foren, el termini
serà de sis dies hàbils, a comptar des del següent al qual hagen d'entendre's desestimades les
peticions, reclamacions o recursos.
Article 119é
La resolució d'un recurs confirmarà, revocarà o modificarà la decisió recorreguda, no podent, en
cas de modificació, derivar-se major perjudici per a l'interessat, quan aquest siga l'únic
recurrent.
Si es determinara l'existència de vici formal, podrà ordenar la retroacció del procediment fins al
moment en què es va produir la irregularitat, amb indicació expressa de la fórmula per a
resoldre-la.
Article 120é
La resolució expressa dels recursos haurà de produir-se en un termini no superior a un mes des
de la interposició d'aquests. En tot cas, i sense que això supose l'exempció de l'haver de dictar
resolució expressa, transcorregut un mes sense que es dicte i notifique la resolució del recurs
interposat, s'entén que aquest ha sigut desestimat, quedant expedita la via procedent.
Article 121é
L'aixecament de sancions podrà ser acordat per la Junta Directiva de la Federació de Voleibol
de la Comunitat Valenciana en casos individuals o de caràcter general, amb informe previ.

CAPÍTOL IV. DELS ÒRGANS DISCIPLINARIS
Article 122é
1.- La potestat disciplinària que correspon a la Federació de Voleibol de la Comunitat
Valenciana s'exercirà pels seus òrgans disciplinaris que són el Jutge Únic i el Comité
d'Apel·lació.
2.- Correspon al Jutge Únic:
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a)
Conéixer de quants fets i circumstàncies afecten el règim disciplinari esportiu del
voleibol, imposant si escau les sancions que procedisquen en virtut del present reglament.
b)
Suspendre, avançar o retardar trobades, determinant nova data de celebració, quan siga
procedent.
c)
Decidir sobre donar per finalitzat un partit per suspés o per no celebrat, quan es donen
circumstàncies que així ho determinen.
d)

Designar un terreny de joc on haja de celebrar-se un partit

e)
Fixar l'hora dels partits corresponents a una o diverses jornades quan els seus resultats
puguen tindre influència en la classificació general.
f)
Sol·licitar a la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana en enviament de
Delegats/es Federatius/es d'ofici o a petició de part interessada, en les forma prevista
reglamentàriament.
g)

Qualsevol altra que li vinga establida reglamentàriament.

3.- El Comité d'Apel·lació estarà compost per un mínim de tres membres.
4.- Tant el Jutge Únic com el Comité d'Apel·lació gaudiran d'independència absoluta i els seus
integrants, una vegada designats no podran ser remoguts dels seus càrrecs fins que finalitze la
temporada corresponent, llevat que incórreguen en algun dels supòsits de incompatibilitats
previstos en els Estatuts i disposicions vigents de la Federació de Voleibol de la Comunitat
Valenciana.
5.- La durada del mandat dels membres del Jutge Únic i del Comité d'Apel·lació serà el mateix
que la del període del President de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana, podent
ser reelegits en finalitzar els seus mandats. Podran ser destituïts pel President de la Federació de
Voleibol de la Comunitat Valenciana abans de complir aquest període.
6.- El Jutge Únic i els membres del Comité d'Apel·lació seran nomenats pel president de la
Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana
7.- Amb caràcter circumstancial o permanent, el Jutge Únic i els membres del Comité
d'Apel·lació podran requerir l'assessorament d'altres tècnics.
8.- El Jutge Únic gaudirà de plena llibertat en l'apreciació i valoració de les proves, antecedents
i informes. Els fallos dictats per aquest seran executius.
Article 123é
El Jutge Únic comptarà amb un Secretari/a, el qual prepararà els expedients, estendran acta dels
acords, notificaran d'ells a les parts implicades i portaran el control i antecedents de les sancions
que s'imposen.
Article 124é
El Comité d'Apel·lació resoldrà tots els recursos interposats contra els fallos dictats pel Jutge
Únic.
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Article 125é
Sense perjudici de les competències atribuïdes al Jutge Únic de la Federació de Voleibol de la
Comunitat Valenciana, per a les Fases Finals Autonòmiques que s'organitzen i Campionats i
Tornejos oficials, es podrà constituir en cada cas un Comité de Competició, que haurà d'atendre
en primera instància i amb caràcter d'urgència l'aplicació de la normativa disciplinària que
poguera suscitar-se durant aquestes competicions. Aquest tipus de Comité de Competició podrà
establir-se també per a una altra classe de competicions o tornejos concrets quan així ho
determine la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana.
Aquest Comité de Competició estarà constituït per:
President: Delegat de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana, i en la seua
absència, el Delegat Provincial on es disputen les competicions.
Vocals: Jutge Àrbitre, cas d'estar implicat seria substituït per un altre àrbitre i membres del
Comité de Competició de la Federació d'àmbit autonòmic o Delegació organitzadora.
Secretari: actuarà el de la federació o en la seua absència el que determine l'entitat
organitzadora.
Les seues resolucions seran executives i contra aquestes, podrà recórrer-se davant el jutge únic
de competició de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana en els terminis i forma
assenyalats en aquest reglament.

DISPOSICIONS FINALS
Primera:
Queden derogades quantes disposicions reglamentàries, circulars, normes i Bases de
Competició s'oposen a el que s'estableix en el present reglament i al Reglament General de
Disciplina Esportiva.
Segona:
Es faculta a la Junta Directiva de la Federació de Voleibol de la Comunitat Valenciana per a
interpretar les normes d'aquest reglament d'acord a les Bases Generals de Competició aprovades
anualment mitjançant l'Assemblea Ordinària.
Tercera:
Davant qualsevol supòsit ocorregut i no contemplat en aquest reglament, correspon al Jutge
Únic de Competició resoldre aquest supòsit, emparant-se en la normativa esportiva existent.

REGLAMENT DISCIPLINARI
Aprovat en Assemblea Extraordinària 21 desembre 2017
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