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CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1º Objecte
El present Reglament té per objecte el desenvolupament dels Estatuts de la Federació
d'Escacs de la Comunitat Valenciana (d'ara endavant FECV),així com de la normativa
disciplinària establida amb caràcter general en la Llei 4/1993 de l'Esport de la Comunitat
Valenciana.
Article 2ºÀmbit d'aplicació
L'àmbit d'aplicació del present Reglament comprèn les infraccions de les regles de joc o
competició i de les normes generals esportives tipificades en la Llei 4/1993 de l'Esport de la
Comunitat Valenciana en els Estatuts de la FECV i en el present Reglament.
El que es disposa en este Reglament resulta d'aplicació general en les activitats o
competicions escaquistes d'àmbit comunitari que se celebren a la Comunitat Valenciana que
afecte a clubs d'escacs, escaquistes, tècnics, àrbitres, entrenadors, monitors, i en general a
qualsevol persona que promocione, organitze o participe en l'esport dels escacs.
Article 3º Classes d'infraccions
Són infraccions a les regles de joc o competició les accions o omissions que durant el curs del
joc, prova o competició vulneren, impedisquen o pertorben el seu normal desenvolupament.
Són infraccions a les normes generals esportives les altres accions o omissions que, sense
estar compreses en el paràgraf anterior, perjudiquen el normal desenvolupament de les
relacions i activitats esportives.
Tant les infraccions a les regles del joc o de la competició com les de la conducta esportiva
hauran d'estar degudament tipificades en la Llei de l'Esport de la Comunitat Valenciana les
seues normes de desenvolupament, en els estatuts de la FECV o en el present Reglament de
Disciplina Esportiva.

CAPÍTOL II
ORGANITZACIÓ DISCIPLINÀRIA
Article 4º Potestat disciplinària
La potestat disciplinària s'exercirà per la FECV sobre:
a) Totes les persones que formen part de la seua estructura orgànica.
b) Els clubs, escaquistes, entrenadors, monitors i directius.
c) Els àrbitres.
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d) En general, sobre totes aquelles persones i entitats que, trobant-se federades,
desenvolupen l'activitat dels escacs en l'àmbit autonòmic, sense perjudici de les
facultats que corresponguen a la Federació Espanyola d'Escacs(FEDA) així com a
la Federació Internacional d'Escacs (FIDE).
En l'exercici de la seua funció l'òrgan disciplinari competent de la FECV tindrà la facultat
d'investigar i, si escau, sancionar en el grau que estime més just, a les persones o entitats
sotmeses a la disciplina esportiva, a l'efecte de la qual prendrà en consideració les
conseqüències de la infracció, la naturalesa dels fets, la responsabilitat de l'inculpat i la
concurrència o no de circumstàncies agreujants o atenuants de la responsabilitat.
Article 5º Òrgans disciplinaris esportius
L'exercici de la potestat disciplinària esportiva en l'àmbit de la Federació correspondrà a dos
òrgans disciplinaris:
a) El Comitè de Competició, que serà l'òrgan de primera instància. Estarà integrat per
tres persones, preferiblement llicenciades en dret, nomenades pel President de la
Federació i ratificades per l'Assemblea General.
b) El Comitè de Disciplina Esportiva, que serà l'òrgan de segona instància o apel·lació.
Estarà integrat també per tres membres, sent un d'ells necessàriament llicenciat en dret,
nomenats pel President de la Federació i ratificats per l'Assemblea General.
L'actuació dels òrgans disciplinaris haurà de ser independent, sent incompatible la pertinença
als mateixos amb l'acompliment de càrrecs directius en la Federació.
Amb caràcter excepcionals President del Comitè de Disciplina Esportiva podrà requerir
assessorament tècnic per a informar sobre aquelles qüestions que al seu judici ho requerisca el
procediment disciplinari esportiu en curs.
Article 6º Competències del Comitè de Competició
Correspon al Comitè de Competició de la FECV en l'àmbit de la seua competència:
a) Conèixer de quants fets o circumstàncies afecten al règim disciplinari esportiu propi
dels escacs per a imposar, si escau, les sancions que procedisquen conforme a les
normes i disposicions vigents.
b) Suspendre, avançar o retardar partides o competicions i determinar noves dates per a la
seua celebració quan siga procedent.
c) Decidir sobre donar per finalitzada una partida, encontre, prova o competició, per
suspensió o la no celebració de tals manifestacions esportives, quan es donen
circumstàncies que així ho determinen.
d) Designar el lloc on haurà de celebrar-se una partida, encontre, prova o competició
quan, per clausura del recinte o per qualsevol altre motiu, no poguera celebrar-se en el
lloc previst.
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e) Alterar el resultat d'una partida, encontre, prova o competició quan es provés que
estava predeterminat mitjançant preu, intimidació o simples acord sobre el resultat; en
els supòsits d'alineació indeguda d'un jugador, i en general, en els casos en què la
infracció supose una greu pertorbació de l'ordre de l'encontre, prova o competició.
Article 7º

El Comitè de Disciplina Esportiva

Correspon a aquest Comitè resoldre els recursos que contra les decisions del Comitè de
Competició li siguen presentats en els terminis previstos en el present Reglament.

CAPÍTOL III
PRINCIPIS DISCIPLINARIS
Article 8º Principis generals
No podrà imposar-se sanció alguna per accions o omissions no tipificades com a infraccions
anteriorment al moment de la seua comissió. A uns mateixos fets no podrà imposar-se'ls
doble sanció.
En tot cas, les sancions s'aplicaran amb efectes retroactius quan estes resulten més favorables
per a l'inculpat.
Unicament podran imposar-se sancions personals consistents en multes en els casos en els
quals l'inculpat perceba retribució per la seua funció.
L'impagament de les sancions pecuniàries tindrà la consideració de trencament de sanció.
Article 9º Circumstàncies atenuants
Es consideraran com a circumstàncies atenuants de la responsabilitat disciplinària esportiva
les següents:
b) El penediment espontani.
c) La de precedir a la infracció una provocació suficient.
d) No haver sigut sancionat anteriorment.
Article 10º Circumstàncies agreujants

Es considerarà com a circumstància agreujant de la responsabilitat disciplinària esportiva la
reincidència.
Existirà reincidència quan l'autor haguera sigut sancionat anteriorment per qualsevol
infracció a la disciplina esportiva d'igual o major gravetat, o per dues infraccions o més
d'inferior gravetat a la comesa.
La reincidència es considerarà produïda quan es done en un termini de dos anys a explicar
des del moment en què es va cometre l'anterior infracció sancionada.
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Article 11º Causes d'extinció
Es consideraren en tot cas, com a causes d'extinció de la responsabilitat esportiva les
següents:
a)
b)
c)
d)
e)

La Defunció de l'inculpat.
La dissolució del club sancionat.
El compliment de la sanció.
La prescripció de la infracció.
La pèrdua de la condició de federat de l'inculpat.

CAPÍTOL IV
INFRACCIONS
Article 12º Classes d'infraccions
Segons la gravetat, les infraccions es classifiquen en molt greus, greu i lleus.
Article 13º Infraccions molt greus
Es consideraran com a infraccions molt greus a les regles del joc o competició o a les normes
generals esportives:
a) L'abús d'autoritat.
b) El trencament de sancions fermes imposades, o de mesures cautelars adoptades.
c) Les actuacions dirigides a predeterminar, mitjançant preu, intimidació o simple acord,
el resultat d'una partida, prova o competició.
d) Els comportaments, actituds i gestos agressius o antideportius dels jugadors, quan es
dirigisquen als àrbitres, altres jugadors o espectadors durant el curs d'una partida, prova
o competició.
e) Les declaracions públiques de directius, tècnics, àrbitres, jugadors o socis de clubs que
insten a la violència.
f) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o decore esportius quan
revestisquen una especial gravetat.
g) La manipulació o alteració, personalment o per persona interposada de material
esportiu en contra de les regles tècniques de la FECV, FEDA o FIDE, sempre que se
cerque un avantatge en una partida, prova o competició.
h) L'alineació indeguda en una prova, encontre o competició.
i) L'incompliment de les resolucions dels òrgans disciplinaris de la FECV sempre que
siguen fermes.
j) La promoció, incitació, consum o utilització de practiques prohibides al fet que es
refereix l'article 56 de la Llei General de l'Esport 10/1 990, així com la negativa a
sotmetre's als controls exigits per òrgans i persones competents, o qualsevol acció o
omissió que impedisca o pertorbe la correcta realització d'estos controls.
TRADUCCIÓ DEL CLUB ESCACS ALBERIC

FEDERACIÓ D'ESCACS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Guillem de Castro, 65 porta 9 - 46008 València (Espanya)
Telèfon 96 315 30 05
www.facv.org correo@facv.org

k)

Les comeses pel President de la FECV i directius de la mateixa que es relacionen
seguidament:
1. L'incompliment dels acords de l'Assemblea General, així com de les disposicions
estatutàries o reglamentàries, sempre que revestisquen gravetat o tinguen especial
transcendència.
2. La no convocatòria en els terminis o condicions legals, de manera sistemàtica o
reiterada dels òrgans col·legiats federatius.
3. La incorrecta utilització dels fons privats o de les subvencions, crèdits, avals i altres
ajudes de la Generalitat Valenciana o dels seus organismes autònoms, concedits amb
càrrec als Pressupostos generals de la Comunitat Valenciana. A estos efectes,
l'apreciació de la incorrecta utilització dels fons públics es regirà pels criteris que per a
l'ús d'ajudes i subvencions públiques es continguen en la legislació especifica de la
Comunitat Valenciana.
Quant als fons privats s'estarà al caràcter negligent o dolós de les conductes.
4. Tota decisió arbitrària que supose abús d'autoritat.

Article 14º Infraccions greus
Tindran la consideració d'infraccions greus:
a) L'incompliment reiterat d'òrdens i instruccions emanades dels òrgans esportius
competents. En tals òrgans es troben compresos els àrbitres, jutges, tècnics, directius i
altres autoritats pertanyents a la FECV.
b) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o al decore esportiu.
c) L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l'activitat o
funció esportiva exercides.
d) La incompareixença o retirada injustificada d'una prova, encontre o competició.
e) La no convocatòria pel president de la FECV o personal directiu de la mateixa dels
òrgans col·legiats federatius.
f) La incorrecta utilització dels fons privats o de les subvencions, crèdits, avals i altres
ajudes de la Generalitat Valenciana o dels seus organismes autònoms o d'una altra
manera concedits amb càrrec als Pressupostos Generals de la Comunitat Valenciana.
g) L'incompliment de les regles de gestió i administració del pressupost i patrimoni
previstes en la corresponent normativa autonòmica.
Article 15º Infraccions lleus
Es consideraran infraccions de caràcter lleu les conductes contràries a les normes esportives
que no estiguen culpables en la qualificació de molt greus o greus del present Reglament. En
tot cas, es consideraran:
a) Les observacions formulades de manera incorrecta als àrbitres, tècnics, monitorsentrenadors, directius i altres autoritats esportives en l'exercici de les seues funcions.
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b) El comportament incorrecte amb el públic, companys i subordinats.
c) L'adopció d'una actitud passiva en el compliment de les òrdens i instruccions rebudes
dels àrbitres i autoritats esportives en el compliment de les seues funcions.
d) El descuit en la conservació i cura de locals, instal·lacions esportives i altres mitjans
materials, tant de la Federació com dels clubs, entitats i institucions.

CAPÍTOL V
SANCIONS
Article 16º Sancions per infraccions molt greus
A la comissió de les infraccions molt greus tipificades en l'article 13 del present Reglament o
de les quals el siguen en virtut del previst en el Capítol VI del mateix, correspondran les
següents sancions:
a)
b)
c)
d)
e)

Multa de 600 a 6.000 €.
Pèrdua d'un o més punts o llocs en la classificació.
Pèrdua o descens de categoria.
Celebració de la partida, prova o competició a porta tancada..
Prohibició d'accés als llocs de celebració de partides, proves o competicions per temps
no superior a cinc anys.
f) Clausura del local de joc per un període que abaste de quatre encontres a una
temporada.
g) Inhabilitació per a ocupar càrrecs directius o privació de la llicència federativa per un
termini de dos a cinc anys en adequada proporció a la infracció comesa.
h) Inhabilitació a perpetuïtat per a ocupar càrrecs directius, o privació de la llicència
federativa també a perpetuïtat.
Estes sancions solament podran imposar-se de manera excepcional, per la reincidència en
infraccions molt greus.
Article 17º Sancions per infraccions greus
Les infraccions tipificades en l'article 14º del present Reglament, o de les quals el siguen en
virtut del previst en el capítol VI del mateix, podran ser sancionades de la següent manera:
a) Amonestació pública.
b) Multa de 60 a 600 €.
c) Pèrdua de punts o llocs en la classificació.
d) Clausura del local de joc fins a tres encontres o dos mesos.
e) Inhabilitació per a ocupar càrrecs directius, o privació de la llicència federativa d'un
mes a dos anys.
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Article 18º Sancions per infraccions lleus
Per la comissió de les infraccions tipificades en l'article 15º d'este Reglament o de les quals el
siguen en virtut del previst en el Capítol VI del mateix, podrà acordar-se la imposició de les
següents sancions:
a) Prevenció.
b) Multa de fins a 60 €.
c) Inhabilitació per a ocupar càrrecs directius o suspensió de la llicència federativa fins a
un mes.

CAPÍTOL VI
INFRACCIONS I SANCIONS ESPECIFIQUES APLICABLES EN
L'AMBITO DE LA FECV
Article 19º Criteris Generals
A més de les infraccions establides en el capítol IV, es tipifiquen a continuació les conductes
que constitueixen infraccions molt greus, greus i lleus dels clubs d'escacs, escaquistes,
entrenadors-monitors i àrbitres aplicables a l'esport dels escacs, així com les sancions que
correspon aplicar a estes infraccions.
SECCIÓ PRIMERA: DELS CLUBS, ESPORTISTES I ENTRENADORS
Article 20º Infraccions molt greus
Es consideraran infraccions molt greus dels clubs, escaquistes i entrenadors-monitors:
a) L'agressió a autoritats esportives, àrbitres, tècnics jugadors o públic.
b) Si es causara dany o lesió que motivara l'assistència facultativa o dany especialment
greu per a l'agredit, la sanció de suspensió o privació de la llicència federativa li serà
imposada a l'agressor en el seu grau màxim
c) Els comportaments, actituds o coaccions que impedisquen la celebració d'una partida o
campionat o obliguen a la seua suspensió temporal o definitiva.
Estes infraccions seran sancionades amb suspensió o privació de la llicència federativa per un
període de temps de dos a cinc anys. En el cas de clubs, serà el President el responsable de les
infraccions comeses pel club, en cas de no poder inculpar a la persona que va cometre la
infracció.
Article 21º Infraccions greus
Tindran la consideració d'infraccions greus:
a) Els insults o ofenses a les autoritats esportives, àrbitres, jugadors, tècnics o al públic
durant el desenvolupament d'un torneig o competició.
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b) L'insult, el desacatament o declaracions públiques ofensives contra persones o entitats
integrades en la FECV.
c) El falsejament o manipulació de dades per a la participació d'un jugador en un
campionat o per a l'obtenció d'avantatges esportius.
d) La falsedat en la declaració de dades per a l'expedició de la llicència federativa.
Per la comissió d'estes infraccions s'imposarà una sanció federativa consistent en la
suspensió de quatre a sis partides o encontres o la privació de la llicència federativa
d'un a dos anys.
e) La possessió de dues o més llicències a favor de la mateixa persona.
f) La impossibilitat de celebrar un encontre per no estar disponible el local anunciat ni un
altre suplent en les mateixes condicions.
Per la comissió d'estes infraccions correspondrà aplicar sanció de suspensió d'un a dos
partits o privació de la llicència federativa per un període d'un mes a un any.
Article 22º Infraccions lleus
Es reputarán infraccions lleus:
a) Les actuacions que predisposen al públic contra els àrbitres.
b) La falta de decore en el tracte o en la vestimenta.
c) Falta de respecte al contrari.
Estes infraccions seran sancionades amb prevenció o suspensió temporal de fins a dues
partides.
Article 23º Regles comunes
La imposició de les sancions es durà a terme fins i tot quan els àrbitres per no haver-se
advertit de la comissió de la falta o per omissió en el compliment de les seues obligacions no
hagueren aplicat les mesures correctivas prèvies per a tals infraccions sempre que la seua
realització siga denunciada davant l'òrgan disciplinari corresponent.
Les infraccions contra els àrbitres de caràcter molt greu o greu es castigaran amb la penalitat
assenyalada a les mateixes encara que es cometen fóra del recinte de joc i sempre que es
produïsquen a conseqüència de l'actuació d'aquells en la partida, prova o competició.
En el cas que es produïsca una incompareixença o retirada injustificada d'acord amb l'establit
en l'article 14º apartat d), d'este Reglament, l'escaquiste incorrerà en infracció greu, sent
sancionat de la següent manera:
1. Se li computarà la partida com perduda i es reconeixerà com a guanyador al seu
oponent.
2. Haurà d'abonar a l'altra part, en cas de produir-se, l'import total de les despeses de
desplaçament i estada, si escau.
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3. Igualment pagarà les despeses relatives al desplaçament efectuat per l'àrbitre.
El jugador que incórrega injustificadament i de manera reiterada en noves incompareixençes
o retirades quedarà inhabilitat per a participar en competicions d'àmbit autonòmic per un
termini de dos a cinc anys.
SECCIÓ SEGONA: DELS ÀRBITRES
Article 24º Criteris generals
Els àrbitres que cometen algunes de les infraccions previstes per als esportistes seran
sancionats amb la mateixa pena però en el seu grau màxim.
Article 25º Infraccions greus
Incorrerà en infracció greu l'àrbitre que suspenga una partida o encontre sense causa
justificada. A aquesta infracció correspondrà aplicar la sanció de suspensió o privació de la
llicència federativa d'un mes a dos anys i perduda de la totalitat dels drets d'arbitratge. En cas
de reincidència l'inculpat incorrerà en falta molt greu, que serà sancionada amb inhabilitació
per temps de dos a cinc anys.
També incorrerà en falta greu l'àrbitre, que es negue a arbitrar un encontre o competició,
sense causa que ho justifique i que haurà d'acreditar degudament davant el Comitè Tècnic
d'Àrbrits. Serà sancionat amb suspensió de la llicència federativa d'un mes a dos anys.
En cas de reincidència, la infracció serà considerada molt greu sent sancionat l'inculpat amb
la inhabilitació de dues a cinc anys.
Article 26º Infraccions lleus
Són infraccions lleus les següents:
a) El retard en la presentació a una encontre o competició de manera que altere la normal
celebració del mateix, ocasionant perjudicis als participants.
b) L'incompliment de les obligacions sobre redacció de l'acta de l'encontre, ometent o
modificant fets, silenciant la conducta antiesportiva dels escaquistes o ometent
l'informe ampliatori quan existisquen reclamacions.
c) La manipulació o falsejament de resultats reflectits en el quadre de classificacions.
d) L'actuació manifestament parcial en un enccontre que influïsca en el resultat final.
e) La signatura del quadre de classificacions d'un torneig o encontre o d'altres documents,
sense haver arbitrat el mateix.
Per la comissió de les infraccions d'este article, correspondrà aplicar sanció de privació de
llicència federativa per un període d'un mes a dos anys.
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CAPÍTOL VII
PRESCRIIPCIÓ I SUSPENSIÓ
Article 27º Prescripció de les infraccions i sancions
Les infraccions prescriuen als tres anys, a l'any o al mes segons siguen molt greus, greus o
lleus, començant-se a explicar el termini de prescripció l'endemà al de la comissió de la
infracció.
El termini de prescripció s'interromprà per la iniciació del procediment sancionador, però si
aquest romanguera paralitzat durant un mes per causa no imputable a la persona o entitat
subjecta al mateixos tornarà a córrer el termini corresponent, interrompent-se de nou la
prescripció en reprendre's de nou la tramitació de l'expedient.
Les sancions prescriuran als tres anys o al mes segons es tracte de les quals corresponguen a
infraccions molt greus, greus o lleus, començant-se a explicar el termini de prescripció des de
l'endemà a aquell en què 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 28º Suspensió de les sancions
A petició fundada de la persona o entitat subjecta al procediment, el Comitè de Disciplina de
la FECV podrà suspendre raonablement l'execució de les sancions imposades, sense que la
mera interposició dels recursos que contra les mateixes corresponguen, paralitzen o
suspenguen l'execució de les sancions.
En qualsevol cas, per a l'atorgament de la suspensió de l'execució dels actes recorreguts, el
Comitè de Disciplina de la FECV, valorarà si el compliment de la sanció pot produir
perjudicis de difícil o impossible reparació.

CAPÍTOL VIII
PROCEDIMENTS SANCIONADORS
Article 29º Necessitat d'expedient disciplinari
Unicament es podran imposar sancions en virtut d'expedient instruït a este efecte,
conformement als procediments regulats en el present Reglament.
Article 30º Registre de sancions
A l'efecte d'un adequat sistema de control de les sancions imposades, es portarà en la FECV
un Llibre Registre de Sancions en el qual es farà constar el nombre d'expedient, les dades de
l'entitat o persona sancionada, la infracció comesa la sanció imposada i la data d'iniciació de
l'expedient i de la Resolució.
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Article 31º Condicions dels procediments
Els àrbitres exerceixen la potestat disciplinària durant el desenvolupament de les proves o
encontres de forma immediata, existint si escau, un sistema de reclamació posterior que es
desenvolupa en el present Reglament.
Les parts interessades tindran drets, si escau, a la reclamació posterior de l'acta de l'encontre
per a efectuar les oportunes al·legacions i proposició de proves, i a conèixer la resolució de
l'òrgan disciplinari.
Article 32º Mitjans de prova
Les actes subscrites pels àrbitres de l'encontre o competició, constituiran el mig documental
necessari en el conjunt de les proves de les infraccions a les regles i normes esportives. Igual
naturalesa tindran els aclariments a les mateixes subscrites pels propis àrbitres bé d'ofici bé a
petició del Comitè de Competició de la FECV.
Els fets esdevinguts podran acreditar-se per qualsevol mitjà de prova a la fi de la qual els
interessats podran proposar que es practiquen les que creen pertinents o aportar directament
quantes siguen d'interès per a la correcta resolució de l'expedient.
En tot cas, serà el Comitè de Competició qui decidisca la pertinència o no de la pràctica de les
proves i l'admissió o no de les presentades.
Article 33º Personació en el procediment
Qualsevol persona o entitat els drets de la qual o interessos legítims puguen veure's afectats
per la substanciació d'un procediment disciplinari esportiu, podran personar-se en el mateix.
Des d'este moment i a l'efecte de les notificacions i de proposició i pràctica de proves, esta
persona o entitat tindrà la consideració d'interessat.
Article 34º El procediment d'urgència
El procediment d'urgència solament s'emprarà en cas d'infraccions comeses durant el
transcurs de la competició en encontres o tornejos organitzats per la FECV que se celebren
com a mínim, a ritme d'una ronda diària.
S'iniciarà a instàncies dels àrbitres, del director del torneig o de qualsevol jugador afectat, els
quals en advertir l'existència d'una possible infracció, que serà comunicada pel director del
torneig al Comitè de Competició de la FECV. EL Comitè sol·licitarà un informe escrit a
l'arbitre principal del torneig o competició en el qual hauran de figurar les al·legacions del
protagonista/s i les declaracions dels testimonis, si els hi hagués, dels fets.
El Comitè, després de l'estudi de l'informe de l'àrbitre principal, així com de la pràctica de les
proves o esbrinaments que considere necessàries, haurà d'emetre resolució raonada en un
termini màxim de vint-i-quatre hores a explicar des del moment de la iniciació del
procediment.
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Article 35º El procediment ordinari
El procediment ordinari aplicable per a la imposició de sancions per infracció de les regles del
joc o esportives, assegura el normal desenvolupament de les competicions o encontres, així
com el tràmit d'audiència dels interessats i el dret de recurs.
Este procediment s'aplicarà en les competicions de les diferents modalitats esportives que
regeixen en la FECV, sempre que no siga aplicable el d'urgència.
Article 36º Iniciació del procediment
S'iniciarà d'ofici pel Comitè de Competició de la FECV, a instàncies de part o requeriment
d'un òrgan disciplinari de rang superior. La incoació d'ofici es podrà produir per iniciativa del
propi Comitè de Competició, si s'estima convenient o en virtut de denúncia motivada.
En qualsevol cas es diferenciarà entre la fase d'instrucció i les de resolució, perquè recaiguen
en persones diferents.
Article 37º Fase d'audiència
El President (o la persona designada per ell a este efecte) com a instructor de l'expedient
comunicarà als interessats la iniciació del procediment en un termini màxim de quaranta-vuit
hores a explicar de la recepció de les actes o denúncia, per mitjà de correu certificat, encara
que la comunicació podrà fer-se també per fax o en persona.
Després de la recepció de la comunicació, tots els interessats tindran un termini de tres dies
per a la presentació davant l'instructor del procediment de les al·legacions que consideren
pertinents, així com les proves o proposta de realització de les mateixes que al seu dret
interesse.
L'instructor una vegada arreplegada tota la documentació donarà trasllat d'ella al Comitè de
Competició amb caràcter immediat.
L'interessat que no presente la documentació dins dels terminis indicats esgotarà el tràmit
d'audiència, procedint el Comitè a arxivar les actuacions o dictar resolució.
Article 38º Resolució
En el termini màxim de deu dies hàbils des de la presentació de l'escrit d'al·legacions, el
Comitè de Competició de la FECV dictarà resolució que serà comunicada a les parts
interessades.
Article 39º Supòsit d'incompareixença
En els casos d'incompareixença d'un jugador o equip, l'incomparegut haurà de presentar
davant la FECV en el termini de les quaranta-vuit hores següents a la celebració de la partida
o encontre, escrit justificant la seua incompareixença de no procedir d'esta forma, se li tindrà
per incompareixença amb caràcter general.
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El Comitè de Competició, a la vista dels elements de judici que li hagen sigut facilitats i dels
quals per pròpia iniciativa haja pogut obtenir procedirà a la resolució de l'expedient en el
termini màxim de deu dies hàbils a explicar des del següent al de la incompareixença.
Article 40º Notificacions
Tota resolució o comunicació que afecte als interessats en els procediments disciplinaris
esportius regulats en este Reglament, seran notificats a aquells en el més breu espai de temps
possible, amb el límit màxim de deu dies hàbils.
Les notificacions es faran d'acord amb les normes previstes en el procediment administratiu
comú.
Article 41º Recursos
Les resolucions dictades pel Comitè de Competició de la FECV podran ser recorregudes, en
el termini de quinze dies hàbils davant el Comitè de Disciplina Esportiva de la Federació.
Contra les resolucions del Comitè de Disciplina Esportiva de la FECV es podrà interposar
recurs davant el Comitè Valencià de Disciplina Esportiva en el termini de quinze dies hàbils.
Les resolucions del Comitè Valencià de Disciplina Esportiva esgoten la via administrativa, i
s'executaran, si escau, a través de la FECV, que serà responsable del seu estricte i efectiu
compliment.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
El president de la FECV, previ acord de la Junta Directiva, haurà de proposar, per a la seua
ratificació, al President i els dues vocals del Comitè de Competició així com al President i
dues vocals del Comitè de Disciplina Esportiva de la FECV en la primera Assemblea General
que se celebre després de l'aprovació del present Reglament per la Junta Directiva de la
FACV, d'acord amb el que es disposa en els articles 42 i 43 dels Estatuts.

DISPOSICIONS FINALS
Queda derogada qualsevol disposició reglamentaria referent al règim disciplinari de la FECV
aprovada amb anterioritat a l'entrada en vigor del present Reglament, en tot el que siga
contrari a les disposicions del mateix.
El present Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seua aprovació per la Direcció general
de l'Esport de la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana.
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