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CAPÍTOL I 
De la potestat disciplinària 

 
 

ARTICLE 1°. 
 
La potestat disciplinària esportiva regulada en el present Reglament s'estén a les 
infraccions de les regles de joc o de les proves o competicions d'àmbit autonòmic, 
això és, les accions o omissions que, durant el curs del joc o competició, vulneren, 
impedisquen o pertorben el seu normal desenvolupament, i a les infraccions de les 
normes generals esportives, i també s'estén a les infraccions de la conducta i 
convivència esportiva tipificades en el present Reglament. 
 
La potestat disciplinària serà exercida de conformitat amb els principis generals 
establerts en la Llei de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana de 22 
de març de 2011, el Decret d'Entitats Esportives 2/2018 de 20 de gener de 2018, els 
Estatuts de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, el Reial decret 
1591/1992, de 23 de desembre, sobre Disciplina Esportiva i la Llei 39/2015 d'1  
d'octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; si 
bé ha d'assenyalar-se que el procediment disciplinari esportiu es regix per uns 
principis propis i específics diferents als de la Llei 39/2015. 
 
  
ARTICLE 2°. 
 
1. La Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, a través dels seus òrgans 

disciplinaris, exercix la potestat disciplinària en virtut de les competències 
reconegudes en l'article 39-1-i) de la Llei de l'Esport i l'Activitat Física de la 
Comunitat Valenciana, i en l'art. 7-i) dels seus propis Estatuts, sobre totes les 
persones que formen part de la seua pròpia estructura orgànica: sobre els clubs 
esportius, camps de golf, els seus esportistes, tècnics, entrenadors i directius; els 
jutges, àrbitres i, en general, totes aquelles persones i entitats que, estant 
federades en qualsevol federació, desenvolupen, promouen, practiquen o 
d'alguna manera intervenen en l'esport del Golf en l'àmbit de la Comunitat 
Valenciana; així com quan formant part d'equips o a títol individual representen a 
la Federació fora del referit territori. 
 

2. Així mateix, la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana exercix la potestat 
disciplinària sobre l'esportista i el seu entorn de conformitat amb l'establert en 
l'article 13 de la Llei Orgànica 7 /2006, de 21 de novembre de Protecció de la salut 
i lluita contra el dopatge en l'Esport, i de conformitat amb l'establert en els 
paràgrafs 1 i 3 de l'article 32 de la Llei 19/2007, d'11 de juliol, contra la violència, 
el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. 

 
3. En les proves d'àmbit nacional i competicions que se celebren fora del territori de 

la Comunitat Valenciana, no seran competents els Òrgans de Disciplina Esportiva 
de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana. 
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ARTICLE 3°. 

 
La potestat disciplinària de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 
s'exercirà, en el marc de les seues competències, a través dels seus propis Òrgans 
Disciplinaris, conforme al que es disposa en el Títol VIII de la Llei d'Esport i l'Activitat 
Física de la Comunitat Valenciana, el  Decret d'Entitats Esportives 2/2018 de 20 de 
gener de 2018, els Estatuts de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, i el 
present Reglament de Disciplina Esportiva. 
 
 
 

CAPÍTOL II 
De les infraccions esportives 

 
Secció Primera 

Infraccions comunes 
 
 
ARTICLE 4°. 

 
1. Constituixen infraccions de les regles de joc de golf o de competició, les accions o 

omissions que impedisquen, vulneren o pertorben durant el curs d'aquell o 
d'aquesta, el seu normal desenvolupament, tipificades en aquest Reglament. 

 
2. Són infraccions de la conducta o convivència esportiva del golf, les altres accions 

o omissions tipificades en el present Reglament, sent responsables de les 
mateixes les persones  físiques o jurídiques que incorren en elles, així com els 
organitzadors, si escau, dels actes esportius en què es produïsquen les 
infraccions, si s'hagueren incomplit les normes de prevenció i control. 

 
3. Tindran la consideració d'infraccions disciplinàries de les regles de joc o de 

competicions de golf o de la conducta o convivència esportiva, les tipificades en 
aquest Reglament. 

 
4. El règim disciplinari esportiu és independent de la responsabilitat civil o penal, així 

com del règim derivat de les relacions societàries i laborals en el si de les entitats 
esportives i camps de golf, que es regirà per la legislació que en cada cas 
corresponga. 

 
5. La imposició de sancions en via administrativa, conforme al previst en la Llei de 

l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat Valenciana  i disposicions de 
desenvolupament per a la prevenció de la violència en els espectacles esportius, 
no impedirà, si escau i atenent al seu diferent fonament, la depuració de 
responsabilitats d'índole esportiva a través dels procediments disciplinaris 
previstos en este Reglament, sense que puguen recaure sancions d'idèntica 
naturalesa. 

 
 
ARTICLE 5°. 
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1. Les infraccions esportives es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 
 

2. Als esportistes i equips federats de la Comunitat Valenciana que participen en 
competicions d'àmbit estatal o internacional els seran aplicables les infraccions 
tipificades per a aquests en la normativa corresponent. 

 
 
ARTICLE 6º. 
 
1. Són infraccions comunes molt greus:  
  

a) L'abús d'autoritat i la usurpació d'atribucions. 
 

b) El trencament de sancions imposades per infracció greu o molt greu. El 
trencament s'apreciarà en tots els supòsits en què les sancions resulten 
executives. El mateix règim s'aplicarà quan es tracte de trencament de 
mesures cautelars. 

 
c) L'acte dirigit a predeterminar, mitjançant preu, intimidació, falsejament 

deliberat dels resultats de la prova o qualsevol altra circumstància, el resultat 
d'un partit, prova o competició. 

 
d) La promoció, incitació, utilització o consum de substàncies o mètodes 

prohibits per les disposicions legals o reglamentàries en la pràctica esportiva, 
o qualsevol acció o omissió que impedisca o pertorbe la correcta realització 
dels controls exigits per persones o entitats competents. 

 
e) L'agressió física, intimidació o coacció a jutges, àrbitres, esportistes, tècnics, 

entrenadors, delegats, directius i altres autoritats esportives pertanyents al 
club, camp de golf, o federació i al públic en general, quan revestisquen una 
especial gravetat. 

 
f) La protesta o intimidació, coacció, o qualsevol altre comportament individual 

o tumultuari antiesportiu en un partit, prova o competició, que impedisquen la 
celebració d'una prova, o que obligue a la seua suspensió definitiva. 

 
g) L'incompliment manifest de les ordres i instruccions emanades de jutges, 

àrbitres, tècnics, entrenadors, directius i altres autoritats esportives, en 
l'exercici dels seus càrrecs. 

 
h) La violació de secrets en assumptes coneguts per raó del càrrec exercit en 

l'Entitat Esportiva, Camp de golf, o en la Federació. 
 

i) La falta d'assistència no justificada a les convocatòries de les seleccions 
esportives de la Comunitat Valenciana. A aquests efectes, la convocatòria 
s'entén referida tant als entrenaments com a la celebració efectiva de la 
prova o competició. 

 
j) Les declaracions o actes d'esportistes, tècnics, entrenadors, jutges, àrbitres, 

directius o socis que inciten a la violència. 
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k) L'incompliment, el compliment parcial o inadequat o el retard en el 
compliment de les ordres o resolucions dels òrgans disciplinaris de la 
Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, o del Tribunal de l'Esport de 
la Comunitat Valenciana, en atenció a les circumstàncies del cas, i a la 
concurrència de dol o mala fe. 

 
l) L'alineació indeguda, la incompareixença o retirada injustificada d'una prova, 

un partit o una competició. 
 

m) Els actes notoris i públics que atempten a la dignitat o decoro esportiu quan 
revestisquen una especial gravetat. Així mateix es considerarà falta molt 
greu la reincidència en infraccions greus per fets d'aquesta naturalesa. 

 
n) La manipulació o alteració del material o equipament esportiu en contra de 

les regles tècniques quan puguin alterar el resultat de la prova o posen en 
perill la integritat física de les persones. 

 
o) Negar l'accés al local, recinte o camp, durant la celebració de competicions 

esportives oficials, als agents de l'autoritat que es troben en l'exercici de les 
seues funcions, o als representants dels Òrgans de Govern de la Federación 
de Golf de la Comunitat Valenciana, o a qualsevol persona en qui s'haja 
delegat federativament. 

 
p) La protesta o actuació individual airada i ofensiva, o l'incompliment manifest 

de les ordres o instruccions emanades de jutges i àrbitres, per part de 
tècnics, entrenadors, directius o socis. 

 
q) El falsejament per part d'un jugador dels resultats obtinguts en les proves per 

qualsevol mitjà, inclosa l'alteració o manipulació de la targeta de resultats, 
així com l'ajuda deliberada de qualsevol altre jugador per cometre tal falta. 

 
r) La declaració deliberada per part d'un jugador aficionat d'un handicap 

diferent al seu, amb la finalitat d'obtenir una determinada classificació 
diferent de la qual li haguera correspost en qualsevol prova, i l'ajuda 
deliberada de qualsevol jugador o tècnic per cometre tal falta. 

 
s) L'incompliment pels Comités de Competició de les funcions que els 

corresponguin per les normes estatutàries i reglamentàries, quan aquest 
incompliment suposara la modificació indeguda del handicap d'un jugador, la 
simulació de proves o competicions, i la inclusió en una prova o competició 
de jugadors sense llicència federativa en vigor o amb l'assignació d'un 
handicap diferent al que obre en la base de dades de la RFEG. 

 
t) L'incompliment greu dels acords lliurement aconseguits per les entitats 

esportives i camps de golf amb la Real Federación Española de Golf, relatius 
al compliment de la normativa del handicap, els relatius a la necessitat de 
vigilar el compliment que els esportistes siguen titulars de la corresponent 
llicència federativa per a la correcta pràctica del golf, i l'incompliment dels 
acords que tinguen per objectiu promocionar la igualtat de tots dos sexes en 
l'esport, i la supressió i persecució de les practiques del dopatge. 
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u) Les previstes en l'article 14. 1 de la Llei Orgànica 7 /2006, de 21 de 
novembre de Protecció de la salut i lluita contra el dopatge en l'Esport. 

 
v) Les previstes en l'article 34 de la Llei 19/2007, d'11 de juliol, contra la 

violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport.  
 
2. Així mateix es consideraran infraccions molt greus dels presidents, directius i 

altres integrants dels òrgans de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana: 
 

a) L'incompliment dels acords de l'assemblea general i altres òrgans federatius. 
 

b) La no execució, l'execució parcial o inadequada o el retard en l'execució de 
les resolucions, requeriments o altres ordres del Tribunal de l'Esport de la 
Comunitat Valenciana. 

 
c) La no convocatòria en els terminis i condicions legals, de forma sistemàtica i 

reiterada dels òrgans col·legiats federatius. 
 

d) La incorrecta utilització dels fons privats o de les subvencions, crèdits, avals i 
altres ajudes concedides per ens públics. 

 
A aquests efectes, l'apreciació de la incorrecta utilització de fons públics es 
regirà pels criteris que per a l'ús d'ajudes i subvencions públiques es 
contenen en la legislació específica de l'Estat. 

 
Quant als fons privats, s'estarà al caràcter negligent o dolós de les 
conductes. 

 
e) El compromís de despeses de caràcter plurianual del pressupost sense 

l'autorització reglamentària. 
 

f) La no expedició, sense causa justificada, de les llicències federatives, 
sempre que haguera intervingut mala fe. 

 
g) L'organització d'activitats o competicions esportives oficials de caràcter 

nacional o internacional, sense la prèvia consulta a la Direcció general de 
l'Esport. 

 
h) L'incompliment dels deures o compromisos adquirits formalment amb la 

Generalitat. 
 
3. Les infraccions a les regles de joc o competició o a la conducta o convivència 

esportiva que, amb el caràcter de molt greus, tipifiquin les diferents entitats 
esportives i camps de golf en els seus respectius estatuts i reglaments, en funció 
de l'especificitat de la seua modalitat o especialitat esportiva i amb subjecció als 
preceptes d'aquest títol.  

 
 
ARTICLE 7°. 
 
1. Tindran la consideració d'infraccions greus:  
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a) El trencament de sancions imposades per infraccions lleus. El trencament 

s'apreciarà en tots els supòsits en què les sancions resulten executives. El 
mateix règim s'aplicarà quan es tracte de trencament de mesures cautelars. 
 

b) Els insults i ofenses a jutges, àrbitres, tècnics, entrenadors, esportistes, 
directius i altres autoritats esportives pertanyents al club, camp de golf, o 
federació i al públic en general. 

 
c) La protesta, intimidació o coacció o qualsevol altre comportament 

antiesportiu individual o col·lectiu, que altere el normal desenvolupament del 
joc, prova o competició, quan no obligue a la seua suspensió definitiva. 

 
d) La protesta o incompliment d'ordres i instruccions emanades de jutges, 

àrbitres, tècnics, entrenadors, directius i altres autoritats esportives que 
hagueren adoptat en l'exercici dels seus càrrecs, quan no revestisquen el 
caràcter d'infraccions molt greu. 

 
e) Proferir paraules o executar actes notoris i públics que atempten a la dignitat 

o decoro esportiu. 
 

f) L'exercici d'activitats públiques o privades declarades incompatibles amb 
l'activitat o funció esportiva exercida. 

 
g) L'organització per part d'una entitat esportiva o un camp de golf d'una 

competició o activitat no oficial, a la qual es referix l'art. 66.1.a, paràgraf 
segon, d'aquesta llei, sense la comunicació prèvia a la Federació. 

 
h) La comissió per negligència de les infraccions previstes en l'apartat l del punt 

1 i en els apartats a i b del punt 2, tots dos de l'article anterior. 
 

i) La deterioració o dany provocat voluntàriament al camp de joc o instal·lació 
esportiva. 

 
j) La reincidència serà una agreujant de la sanció, però no ha de ser objecte de 

nova tipificació. 
 

k) La comissió de sis infraccions no greus de les regles de joc, fins i tot les 
d'etiqueta, que hagen estat degudament sancionades en el període d'un any.  

 
2. També es consideraran infraccions greus les que amb aquest caràcter 

establisquen les diferents entitats esportives i camps de golf en els seus 
respectius estatuts o reglaments com a infraccions a les regles de joc o 
competició o de la conducta o convivència esportiva, en funció de l'especificitat de 
la seua modalitat o especialitat esportiva amb subjecció als preceptes d'aquest 
títol. 

 
 
ARTICLE 8°. 
 
1. Són infraccions lleus: 
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a) La formulació d'observacions a jutges, àrbitres, tècnics i autoritats esportives 

en l'exercici de les seves funcions, en forma que supose lleugera incorrecció. 
 
b) La desconsideració o lleugera incorrecció amb el públic, empleats o 

companys. 
 

c) L'adoptar una actitud passiva en el compliment de les ordres i instruccions 
rebudes dels jutges, àrbitres i autoritats esportives en l'exercici de les seues 
funcions. 

 
d) El descuit i abandó en la conservació i cura dels locals socials, instal·lacions 

esportives i mitjans materials, i sobretot camp de joc (reposició de xulles, 
arranjament de piques, rastellat de búnquers, etc.), sense perjudici de la 
responsabilitat civil o penal que poguera correspondre. 

 
2. També es consideraran infraccions lleus les que amb aquest caràcter 

establisquen les diferents entitats esportives i camps de golf en els seus 
respectius estatuts o reglaments com a infraccions a les regles de joc o 
competició o de la conducta o convivència esportiva, en funció de l'especificitat de 
la seva modalitat o especialitat esportiva amb subjecció als preceptes d'aquest 
títol.  

 
 
 

CAPÍTOL III 
De les sancions 

 
 
ARTICLE 9º.  

 
1. Solament podran imposar-se sancions a través de la instrucció del  corresponent 

expedient disciplinari. 
 

2. Les sancions imposades conforme al present reglament, seran immediatament 
executives, sense que les reclamacions o recursos interposats contra les 
mateixes paralitzen o suspenguen la seua execució, sense perjudici del dret a 
sol·licitar o obtenir la suspensió cautelar per part dels Òrgans disciplinaris 
esportius competents que hagen de conéixer dels recursos que procedisquen, 
quan concorren tots o alguns dels següents requisits: 

 
a) Si concorre alguna causa de nul·litat de ple dret de la sanció la suspensió de 

la qual se sol·licita. 
 

b) Si s'assegura el compliment de la possible sanció, en cas que aquesta es 
confirme. 

 
c) Si la petició es funda en l'existència d'un aparent bon dret. 

 
d) Si s'al·leguen i acrediten danys o perjudicis d'impossible o difícil reparació. 
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3. S'exceptua del que es disposa en el paràgraf anterior la sanció de clausura del 
recinte esportiu pel que fa al com, a petició de la part recurrent s'acordarà la 
suspensió provisional de l'execució de la sanció fins que siga ferma en la via 
administrativa. 

 
 
ARTICLE 10°. Sancions per infraccions molt greus. 

 
1. Les infraccions molt greus se sancionaran amb alguna de les següents sancions: 
 

a) Inhabilitació definitiva per a càrrecs en relació amb l'esport del Golf a la 
Comunitat Valenciana. 
 

b) Privació definitiva de la llicència federativa. 
 

c) Pèrdua definitiva dels drets d'associat de la respectiva associació esportiva 
amb excepció dels drets econòmics. 

 
d) Expulsió definitiva de la competició. 

 
e) Inhabilitació temporal d'un a cinc anys. 

 
f) Privació dels drets d'associat per un període d'un a cinc anys. 

 
g) Retirada de la llicència federativa d'un  a cinc anys. 

 
h) Retirada del handicap a perpetuïtat o de dos a cinc anys. En el cas 

d'esportistes juvenils o menors de 17 anys, si les circumstàncies ho 
aconsellen, l'Òrgan disciplinari podrà rebaixar fins a 1 any la sanció de 
retirada del handicap. 

 
i) Desqualificació en la prova, o pèrdua de 7 a 12 llocs en la classificació. 

 
j) Clausura del camp per un període de dos mesos a un any. 

 
k) Prohibició d'accés als camps de golf o recintes esportius o llocs de 

celebració de la prova, per un període d'un a cinc anys. 
 

l) Multa de 3.001'00 fins a 30.000'00 euros. 
 

m) Suspensió d'ajuda econòmica per part de la Federación de Golf de la 
Comunitat Valenciana per un període de dos a cinc anys. 

 
n) No concessió de campionats oficials autonòmics per un període de dos a 

cinc anys. 
 

2. Les sancions previstes en els apartats a, b i c només podran imposar-se amb 
caràcter excepcional per la comissió d'infraccions molt greus, concorrent 
l'agreujant de reincidència, o la d'especial transcendència social o esportiva de la 
infracció. 
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3. Per la comissió de les infraccions molt greus previstes en la lletra u) de l'article 6.1 
d'este Reglament Disciplinari podran imposar-se les sancions previstes en els 
articles 15, 16, 17 i 18 de la Llei Orgànica 7/2006, de 21 de novembre de 
Protecció de la salut i lluita contra el dopatge en l'Esport. 

 
4. Per la comissió de les infraccions molt greus previstes en la lletra v) de l'article 6.1 

d'este Reglament Disciplinari, podran imposar-se les sancions previstes en la 
lletra a) de l'article 36 en les condicions establertes per les lletres c) i d) del mateix 
article de la Llei 19/2007, d'11 de juliol, contra la violència, el racisme, la xenofòbia 
i la intolerància en l'esport. 

 
 

ARTICLE 11°. Sancions per infraccions greus. 
 
Les infraccions greus podran ser objecte de les següents sancions:  

 
a) Inhabilitació d'un mes a un any. 

 
b) Suspensió de la llicència federativa d'un mes a un any. 

 
c) Pèrdua dels drets d'associat per un període d'un mes a un any. 

 
d) Desqualificació de la prova o pèrdua de 2 a 6 llocs en la classificació. 

 
e) Clausura del camp per un període d'una setmana a dos mesos. 

 
f) Prohibició de l'accés als camps de golf o llocs de celebració de les proves, per 

un període d'un mes a un any. 
 

g) Multa de 601 a 3.000 euros. 
 

h) Retirada del handicap d'un mes a dos anys. En el cas d'esportistes juvenils o 
menors de 17 anys, si les circumstàncies ho aconsellen l'Òrgan disciplinari 
podrà rebaixar fins a 6 mesos la sanció de retirada del handicap. 

 
i) Suspensió d'ajuda econòmica per part de la Federación de Golf de la 

Comunitat Valenciana per un període d'un mes a dos anys. 
 

j) No concessió de campionats oficials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana per 
un període d'un mes a dos anys.  

 
 

ARTICLE 12°. Sancions per infraccions lleus. 
 
Les infraccions lleus poden ser objecte de les següents sancions:  

 
a) Suspensió de la llicència federativa per un període no superior a un mes o d'un 

a quatre partits. 
 

b) Privació dels drets d'associat per un període màxim d'un mes. 
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c) Prohibició d'accés als estadis o recintes esportius per un període màxim d'un 
mes. 

 
d) Amonestació pública. 

 
e) Prevenció o advertiment. 

 
f) Multa de fins a 600 euros. 

 
g) Suspensió o retirada del handicap de fins a un mes.  

 
 
ARTICLE 13°. 
 
1. No podrà imposar-se més d'una sanció per una mateixa infracció, però les 

sancions de multa, desqualificació en la prova en què s'ha comés la infracció, 
descompte de punts en la classificació, pèrdua de categoria o divisió, i prohibició 
d'accés als camps de golf o recintes esportius, poden imposar-se simultàniament 
a qualsevol altra sanció. 
 

2. La sanció de multa pecuniària, quan aquesta corresponga, només podrà ser 
imposada a entitats esportives, camps de golf, esportistes, tècnics o jutges-
àrbitres que perceben remuneració, preu o retribució per la seua activitat 
esportiva. 

 
La sanció de multa pecuniària podrà tenir caràcter accessori de qualsevol altra 
sanció. 
 
En el supòsit d'impagament de la multa pecuniària, l'òrgan sancionador podrà 
acordar la seua substitució per la sanció de privació de llicència federativa en els 
termes previstos per a la infracció i en proporció a la graduació de la multa. 

 
3. Ningú podrà ser sancionat per infraccions que al temps de cometre's no estiguen 

tipificades ni per infraccions que no estiguen tipificades en el moment en què 
l'òrgan competent haja de dictar resolució. 

 
4. No obstant l'exposat en el nombre precedent, l'òrgan disciplinari competent 

aplicarà les normes amb efectes retroactius quan aquestes resulten favorables a 
l'inculpat. 

 
5. Si d'un mateix fet es deriven dos o més infraccions, o aquestes han estat comeses 

en una mateixa Competició, s'imposarà la sanció corresponent a la falta més greu 
en el seu grau màxim.  

 
 
 

Secció Segona 
Alteració del resultat 

 
 
ARTICLE 14°. 
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Els òrgans disciplinaris, a més de qualsevol altres sancions que puguen 
correspondre, estaran facultats per alterar el resultat de la trobada, prova o 
competició que es tracte, en els casos de sanció de pèrdua del partit o 
desqualificació de la prova o de sancions que s'imposen per alineació indeguda, 
predeterminació del resultat del partit, prova o competició per preu, intimidació o 
qualsevol un altre mitjà antiesportiu, consum de fàrmacs o substàncies que 
augmenten artificialment la capacitat de l'esportista o, en general, la utilització de 
mètodes antireglamentaris que poden modificar o alterar el resultat d'una prova o 
competició.  
 
 
 

CAPÍTOL IV 
De les agreujants i atenuants 

 
 
ARTICLE 15°. 
 
1. Les circumstàncies que modifiquen la responsabilitat esportiva de caràcter 

disciplinari poden ser atenuants i agreujants. 
 

2. Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 
 

a) La reincidència. 
b) El preu. 
c) La transcendència social o esportiva de la infracció. 
d) El dany ocasionat. 

 
3. Existix reincidència quan l'autor haguera estat sancionat amb caràcter ferm per 

una infracció de la mateixa o anàloga naturalesa en el transcurs d'una mateixa 
temporada esportiva.  

 
 
ARTICLE 16°. 
 
Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat, en tot cas: 

 
1. La provocació suficient immediatament produïda abans a la comissió de la 

infracció. 
 
2. El penediment espontani, manifestat amb immediatesa a la comissió de la 

infracció. 
 

3. No haver estat sancionat en els dos anys anteriors de la seua vida esportiva, 
quan es tracte d'infraccions als reglaments de joc o de la competició. 

 
 

ARTICLE 17°. 
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Els Òrgans Disciplinaris de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 
podran, en l'exercici de les seues funcions, aplicar la sanció en el grau que estimen 
oportú --dins dels límits establerts per a cada infracció--, atenent a la naturalesa dels 
fets, personalitat del responsable, conseqüències de la infracció i concurrència de 
circumstàncies atenuants o agreujants. 
 
 
 

CAPÍTOL V 
De l'extinció de la responsabilitat 

 
 
ARTICLE 18°. 
 
La responsabilitat disciplinària s'extingix: 
 

a) Per compliment de sanció. 
b) Per prescripció de la infracció. 
c) Per prescripció de la sanció. 
d) Per defunció de l'infractor . 
e) Per dissolució de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana, camp de 

golf, o de l'entitat esportiva sancionada, excepte frau de llei. 
f) Per pèrdua de la condició d'esportista, d'àrbitre o tècnic federat, camp de golf, o 

de membre de club o associació esportiva que es tracte. Quan la pèrdua de la 
condició siga voluntària trobant-se l'infractor subjecte a procediment disciplinari, 
la responsabilitat no s'extingirà, si bé quedarà en suspens per al cas que 
l'infractor recuperara en un termini de tres anys la condició de vinculat a la 
disciplina esportiva. En aquest cas, el temps de suspensió de la responsabilitat 
disciplinària no es computarà a l'efecte de la prescripció d'infraccions ni de 
sancions. 

 
 
 

CAPÍTOL VI 
De la prescripció 

 
 
ARTICLE 19°. 
 
1. Les infraccions lleus prescriuen al mes, les greus a l'any i les molt greus als tres 

anys, començant-se a explicar el termini de prescripció a partir de l'endemà en 
què la infracció s'ha comés. 
 

2. La prescripció s'interromprà el dia qui s'acorde la iniciació del procediment 
sancionador, tornant a reiniciar-se el termini si el procediment quedara paralitzat 
durant més de sis mesos per causa no imputable a la persona, camp de golf, o 
entitat subjecta a aquest procediment, interrompent-se de nou la prescripció en 
reprendre's la tramitació de l'expedient.  

 
 

ARTICLE 20º. 
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1. Les sancions imposades pels diferents Òrgans Disciplinaris prescriuen al mes, a 

l'any o als tres anys segons corresponguin a infraccions lleus, greus o molt greus. 
 

2. El termini de prescripció començarà a explicar-se des de l'endemà a aquell en què 
adquirisca fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció, o des que 
s'infringeix el seu compliment, si aquest haguera començat a complir-se. 

 
 
 

CAPÍTOL VII 
Dels Òrgans Disciplinaris 

 
 

ARTICLE 21°. 
 
1. La Disciplina Esportiva en el si de la Federación de Golf de la Comunitat 

Valenciana s'organitza en dos Òrgans Disciplinaris, que exerciran en primera 
instància i en apel·lació, respectivament, la potestat disciplinària esportiva prevista 
en l'article 66.1.i) de la Llei de l'Esport i l'Activitat Física de la Comunitat 
Valenciana, i l'Art. 39.i) del Decret 2/2018 d'Entitats Esportives de la Comunitat 
Valenciana. Conforme a l'Art. 30 dels Estatuts de la Federación de Golf de la 
Comunitat Valenciana, els dos Òrgans Disciplinaris són, en primera instància, el 
"Comité de Primera Instància"; i en segona instància el "Comité d'Apel·lació" , 
que esgotarà la via federativa. 
 

2. Els Comités de Disciplina Esportiva tenen atribuïda la facultat per investigar i 
sancionar a les persones, camps de golf, o entitats sotmeses a la disciplina 
esportiva, conforme a les competències que els atribueix els Estatuts de la 
Federació, la normativa referida anteriorment, i les seves normes de 
desenvolupament. 

 
3. Els Òrgans Disciplinaris federatius actuaran amb independència dels altres òrgans 

de la mateixa, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i en les qüestions 
disciplinàries esportives conforme a les competències que els atribueix el present 
Reglament. 

 
4. Els clubs, camps de golf i altres entitats esportives exercixen la potestat 

disciplinària sobre els seus socis, afiliats, esportistes, tècnics i directius d'acord 
amb les seues pròpies normes estatutàries sobre la matèria i la resta de 
l'ordenament jurídic esportiu, instruint i resolent expedients disciplinaris d'ofici o en 
virtut de denúncia. 

 
 

ARTICLE 22°. 
 
1. L'Òrgan Disciplinari de Primera Instància de la  Federación de Golf de la 

Comunitat Valenciana serà unipersonal. 
 

2. Segona Instància o Comité d'Apel·lació estarà integrat per un col·legi de tres 
membres, d'entre els quals triaran a la Presidència. 
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ARTICLE 23°. 
 
1. Correspon a la Junta Directiva proposar a les persones components dels òrgans 

disciplinaris de la Federació, a instàncies de la Presidència de la Federació, i el 
seu nomenament serà ratificat per l'Assemblea General, sense perjudici de 
l'exercici immediat de la potestat disciplinària. 
 

2. Almenys un dels components del Comité d'Apel·lació haurà de ser Llicenciat en 
dret. Els membres dels Òrgans Disciplinaris no podran formar part de la Junta 
Directiva de la Federació. 

 
3. El funcionament intern dels Òrgans Disciplinaris es determinarà per cada Comité 

en la seua reunió constitutiva. 
 

4. El càrrec de membre dels Comités Disciplinaris de la Federació tindrà caràcter 
honorífic; no obstant això, es podran percebre les indemnitzacions i dietes que 
s'aprovin per l'Assemblea General. 

 
5. Cadascun dels membres del Comité d'Apel·lació tindrà un vot, sent el vot de la 

Presidència de caràcter diriment en el supòsit d'empat. 
 

6. La durada del mandat dels membres dels Comités de Disciplina s'estendrà fins a 
la renovació de l'Assemblea General després de cada període electoral federatiu, 
en la primera reunió del qual decidirà --a proposta de la Junta Directiva-- bé el 
cessament i renovació total o parcial, bé la ratificació dels membres.  

 
 
ARTICLE 24°. 
 
1. El Comité de Primera Instància coneixerà de les infraccions contra les regles del 

joc i de la competició, així com de la conducta o convivència esportiva, en l'àmbit 
competencial referit en l'article segon d'aquest reglament. 
 

2. Les resolucions del Comité de Primera Instància podran ser recorregudes pels 
interessats perjudicats davant el Comité d'Apel·lació en el termini i forma 
establerts en aquest Reglament. 

 
3. També és competent el Comité d'Apel·lació per conéixer i resoldre els recursos 

d'apel·lació contra els acords que els clubs, camps de golf i entitats esportives 
federades adopten en primera instància --després de la incoació del preceptiu 
expedient-- en l'exercici de la potestat disciplinària pròpia. 

 
4. Les resolucions del Comité d'Apel·lació, que és el màxim òrgan competent en 

matèria de disciplina esportiva dins de la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana, podran ser recorregudes pels interessats perjudicats davant el 
Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, en el termini i forma establerts en 
aquest Reglament. 
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ARTICLE 25°. 
 
La Secretaria General de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 
custodiarà durant cinc anys la documentació dels Òrgans Disciplinaris, i portarà el 
control de tots els acords i resolucions presos pels Comités de Disciplina Esportiva 
en els assumptes en què coneguin. 
 
 
 

CAPÍTOL VIII 
Dels procediments disciplinaris 

 
 
ARTICLE 26°. 
 
Únicament es podran imposar sancions en virtut d'expedient instruït a aquest efecte, 
conformement als procediments regulats en el present Reglament. 
 
 
ARTICLE 27°. 
 
A l'efecte d'un adequat sistema de control de les sancions imposades, així com de la 
possible apreciació de causes modificatives de la responsabilitat i del còmput dels 
terminis de prescripció d'infraccions i sancions, es portarà en la Secretaria General 
de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana un Llibre Registre de Sancions 
en el qual es farà constar el nombre d'expedient, les dades de l'entitat, camp de golf, 
o persona sancionada, la infracció comesa, la sanció imposada i la data d'iniciació 
de l'expedient i de la Resolució.  
 
 
ARTICLE 28°. 
 
1. Els Comités de les Competicions i els jutges-àrbitres exercixen la potestat 

disciplinaria, i resolen les reclamacions i les penalitats durant el desenvolupament 
dels partits i de les competicions, respecte a les infraccions a les regles del joc o 
de la competició, mitjançant el procediment ordinari, que haurà de compatibilitzar 
el normal desenvolupament de la competició amb el tràmit d’audiència dels 
interessats i el dret al recurs. 
 

2. Les mateixes garanties hauran de preveure's en el procediment extraordinari que 
es tramitarà per a les sancions corresponents a les infraccions a la conducta i 
convivència esportiva, on haurà de preveure's el dret a recusar als membres de 
l'òrgan disciplinari que tinga la potestat sancionadora. 

 
3. En els procediments disciplinaris esportius es consideraran interessats tots 

aquells al favor dels quals o en el perjudici dels quals es derivaren drets i 
interessos legítims, en relació amb els efectes de les resolucions adoptades. 

 
4. En el cas que els fets o conductes que constituisquen la infracció pogueren 

revestir caràcter de delicte o falta penal, l'òrgan disciplinari competent haurà, 
d'ofici o a instàncies de l'instructor de l'expedient, comunicar-ho al Ministeri Fiscal. 
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En aquest cas, l'òrgan disciplinari esportiu podrà acordar la suspensió del 
procediment, segons les circumstàncies concurrents, fins que recaiga la 
corresponent resolució judicial, podent adoptar-se les mesures cautelars 
oportunes que es notificaran als interessats. 

 
 
 

Secció primera 
EL PROCEDIMENT ORDINARI 

 
 
ARTICLE 29°. Àmbit d'aplicació. 
 
El procediment ordinari serà aplicable per a les infraccions a les regles de joc o de la 
competició, i es regirà per les normes establertes en aquesta secció, o per les 
establertes en els estatuts o reglaments del club, camp de golf, o associació 
esportiva, i amb aplicació subsidiària de la Llei de l'Esport i Activitat Física de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 
ARTICLE 30°. Iniciació. 

 
1. El procediment ordinari s'inicia mitjançant l'acta del partit, prova o competició on 

queden reflectits els fets susceptibles de constituir infracció i que poden donar lloc 
a la sanció. 

 
L'acta haurà d'estar signada en tot cas per l'àrbitre, jutge o per qui corresponga 
estendre-la oficialment. Així mateix, haurà d'estendre's conforme determinen els 
reglaments de cada modalitat esportiva. 

 
2. També pot iniciar-se el procediment ordinari mitjançant denúncia de la part 

interessada en la mateixa acta del partit, o formulada amb posterioritat i 
presentada en les oficines de la Federación de Golf de la Comunitat Valenciana 
fins al segon dia hàbil següent al de la celebració del partit, prova o competició. 
 

3. En el cas que els fets que puguen donar lloc a sanció no estiguen reflectits en 
l'acta sinó mitjançant annexos a la mateixa que elabore l'àrbitre, aquest haurà de 
presentar-los en la Federació dins del segon dia hàbil següent al partit, prova o 
competició, havent de donar-se trasllat dels mateixos a les parts interessades 
perquè formulen al·legacions en els dos dies hàbils següents. 

 
 

ARTICLE 31°. Les actes. 
 

Les actes i informes subscrits pels jutges-àrbitres i Comités de prova i Competició al 
final de les competicions, es presumixen certes, excepte error material, i constituiran 
un dels mitjans documentals necessaris en el conjunt de la prova de les infraccions a 
les regles de competició i normes generals esportives (si escau). Igual naturalesa 
posseiran les ampliacions o annexos d'aquestes actes. 
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ARTICLE 32°. Tramitació. 

 
1. Una vegada acordada la incoació del procediment disciplinari ordinari, 

immediatament ha de donar-se trasllat de l’acord d'incoació a les persones 
interessades. 
 

2. Els interessats, en termini de dos dies hàbils següents al dia en el qual se'ls 
entregue l'acord d'incoació del procediment disciplinari ordinari, poden formular 
per escrit les al·legacions o manifestacions que, en relació amb els fets imputats 
en l'acta, la denúncia o l'annex o document similar, consideren convenients al seu 
dret i poden, dins del mateix termini, proposar o aportar, també si escau, les 
proves pertinents per demostrar les seues al·legacions, si tenen relació amb els 
fets imputats. 

 
3. Si els interessats proposen alguna prova per que la seua pràctica es requerix 

l'auxili de l'òrgan competent per resoldre l'expedient, aquest, abans de dictar la 
resolució pertinent, si estima procedent la pràctica de la prova, ha d'ordenar que 
es practique, ha de disposar el que siga necessari perquè es duga a terme al més 
prompte possible, com a màxim dins del termini de tres dies hàbils següents al dia 
en el qual s'haja acordat la seua realització, i ha de notificar als interessats el lloc i 
el moment en què es practicarà, si la prova requerix la presència dels interessats. 

 
 
ARTICLE 33°. Resolució i notificació. 

 
1. Si no es practiquen proves o una vegada practicades les admeses o transcorregut 

el termini establert per a la pràctica de les mateixes l'òrgan competent, en el 
termini màxim de deu dies hàbils, dictarà resolució en la qual, de forma succinta, 
han d'expressar-se els fets imputats, els preceptes infringits i els que preveuen la 
sanció que s'impose. Si els interessats han sol·licitat la pràctica de proves i l'òrgan 
ho considera improcedent, hauran d'expressar-se en la mateixa resolució els 
motius de la denegació de les proves. 
 

2. La resolució recaiguda haurà de notificar-se als interessats, amb expressió dels 
recursos que puguen formular-se contra la mateixa, els òrgans davant els quals 
poden interposar-se i del termini per a la seua interposició. 

 
 
 

Secció Segona 
DEL PROCEDIMENT EXTRAORDINARI 

 
 
ARTICLE 34°. Àmbit d'aplicació. 

 
El procediment extraordinari serà aplicable per a les infraccions a la conducta i 
convivència esportiva. 

 
 

ARTICLE 35°. Iniciació. 



Pàgina 19 de 23 

 

 
1. El procediment extraordinari s'iniciarà amb la providència del Comité de Primera 

Instància, qui actuarà d’ofici o a instàncies de part interessada. 
 

2. Les denúncies han d'expressar la identitat de la persona o persones que les 
presenten, la relació dels fets que puguen constituir infracció i la data de comissió 
i, sempre que siga possible, la identificació dels possibles responsables. 

 
 

ARTICLE 36°. Actuacions prèvies. 
 

L'òrgan competent, abans d'acordar l'inici del procediment, pot ordenar, amb 
caràcter previ, les investigacions i actuacions necessàries per determinar si 
concorren en el mateix circumstàncies que justifiquen l'expedient, especialment 
referent a esbrinar els fets susceptibles de motivar la incoació de l'expedient, a 
identificar a la persona o persones que puguen resultar responsables dels mateixos, 
i a les altres circumstàncies. 

 
 

ARTICLE 37°. Obertura o arxiu de l'expedient. 
 
1. L'òrgan competent, després de rebre la denúncia o requeriment per incoar un 

expedient i practicades les actuacions prèvies que es considerin pertinents, 
dictarà la providència d'inici si entén que els fets que es denuncien poden 
constituir infracció. En cas contrari, dictarà la resolució oportuna acordant la 
improcedència d'iniciar l'expedient, que es notificarà a qui hagi presentat la 
denúncia o requeriment per iniciar l'expedient. 
 

2. No podrà interposar-se recurs contra la resolució que acorde l'inici de l'expedient. 
Contra la qual acorde la improcedència del seu inici, podrà interposar-se recurs 
davant l'òrgan superior en el termini de tres dies hàbils a comptar des de l'endemà 
al de la seua notificació. 

 
3. Contra l'acord d'arxiu de la denúncia de qui no ostente la condició d'interessat no 

procedirà recurs algun. 
 
 
ARTICLE 38º. Abstenció i recusació. 
 
1. Seran d'aplicació al Comité de Primera Instància les causes d'abstenció i 

recusació previstes per al procediment administratiu comú. 
 

2. Els interessats podran exercir el dret de recusació en el termini de tres dies hàbils 
des de la notificació de l'acord d'incoació de l'expedient extraordinari, i el Comité 
de Primera Instància haurà de resoldre en els següents tres dies, sense que 
càpiga recurs contra aquesta resolució. 

 
 
ARTICLE 39. Proposició i pràctica de la prova. 
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1. En la providència que acorde l'inici de l'expedient haurà de concedir-se als 
interessats un termini de deu dies hàbils, des del següent al de la notificació, 
perquè puguin proposar per escrit la pràctica de les diligències de prova que 
estimen oportunes per a l'aclariment dels fets. 
 

2. Transcorregut el termini, l'Instructor podrà ordenar la pràctica de les proves, que 
propostes o no pels interessats, puguen ser rellevants per al procediment. 

 
A aquest efecte, obrirà a prova l'expedient durant un termini no superior a vint dies 
hàbils ni inferior a cinc, comunicant als interessats amb suficient antelació el lloc, 
dia i hora per a la pràctica de les mateixes. 

 
3. Contra la denegació expressa o tàcita de les proves, els interessats podran 

interposar recurs en el termini de tres dies hàbils des de la confirmació de la 
resolució. 

 
L'òrgan competent resoldrà en els tres dies següents sobre l'admissió o 
inadmissió de les proves. 

 
 
ARTICLE 40. Plec de càrrecs i proposta de resolució. 
 
1. Finalitzat el termini per a la pràctica de la prova, el Comité de Primera Instància, 

en els deu dies hàbils següents, proposarà el sobreseïment i arxiu de l'expedient 
si considera que no hi ha infracció o, en cas contrari, formularà el corresponent 
plec de càrrecs, on expressarà els fets imputats, les circumstàncies concurrents i 
les corresponents infraccions que poden comportar sanció, juntament amb la 
proposta de resolució. 
 

2. Tant la proposta de sobreseïment i arxiu de l'expedient com el plec de càrrecs i 
proposta de resolució han de notificar-se als interessats, perquè, en el termini de 
quinze dies hàbils des de la notificació, puguen examinar l'expedient i formular les 
al·legacions que tinguen per convenient. 

 
 
ARTICLE 41. Resolució. 
 
1. Una vegada transcorregut el termini concedit als interessats per formular les 

al·legacions, a la vista de les mateixes el Comité de Primera Instància mantindrà o 
reformarà la proposta de resolució. 
 

2. La resolució del Comité de Primera Instància posarà fi a l'expedient i haurà de 
dictar-se en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà al 
final termini concedit als interessats per formular les al·legacions.  

 
 

 
CAPÍTOL IX 

De les notificacions 
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ARTICLE 42°. 
 
Tota providència o resolució que afecte als interessats en el procediment disciplinari 
serà notificada a aquells en el termini més breu possible i en un termini no superior a 
10 dies hàbils. 
 
 
ARTICLE 43°. 
 
Les notificacions es realitzaran mitjançant ofici, carta, telegrama, fax, correu 
electrònic o qualsevol altre mitjà, sempre que això permeta assegurar i tindre 
constància de la seua recepció pels interessats, dirigint-se al seu domicili personal o 
social, nombre de fax, adreça de correu electrònic o lloc expressament designat per 
aquells a efecte de notificacions. 
 
 
ARTICLE 44°. 
 
Les resolucions, que hauran de ser motivades amb succinta referència dels fets i 
fonaments de dret, es notificaran als interessats amb la indicació dels recursos que 
contra les mateixes procedisquen, òrgans davant els quals hagueren de presentar-
se i termini per interposar-los.  

 
 
 

CAPÍTOL X 
Del Recurs davant el Comité d'Apel·lació 

 
 
ARTICLE 45°. Estructura del recurs i termini d'interposició. 

 
1. Els escrits en què es formalitzen els recursos hauran de contenir: 
 

a) El nom i cognoms de la persona física o denominació social dels ens 
associatius afectats, incloent en aquest últim cas el nom del seu 
representant legal. 
 

b) Si escau, el nom i cognoms del representant de l'interessat en el 
procediment, que haurà d'acreditar la representació. 

 
c) Les al·legacions que estime oportunes, i els raonaments o preceptes en què 

creuen basar les seves pretensions. 
 

d) Les pretensions que deduïsquen de tals al·legacions, raonaments i 
preceptes. 

 
2. L'error en la qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per a la 

seua tramitació, sempre que es deduisca el seu veritable caràcter. 
 

3. Els vicis i defectes que facen anul·lable un acte no podran ser al·legats per els qui 
els hagueren causat. 



Pàgina 22 de 23 

 

 
4. Els escrits en què es formalitzen els recursos davant el Comité d'Apel·lació es 

presentaran en el Registre de la seu de la Federación de Golf de la Comunitat 
Valenciana, acompanyant-se còpia simple que degudament segellada servirà com 
a justificant de la interposició. 

 
5. El termini per recórrer davant el Comité d'Apel·lació les resolucions del Comité de 

Primera Instància serà de quinze dies hàbils explicats a partir de l'endemà hàbil al 
de la seua notificació. 

 
 
ARTICLE 46º. Tramitació. 

 
1. Presentat l'escrit de recurs, el Secretari del Comité d'Apel·lació enviarà còpia del 

mateix al Comité de Primera Instància que va dictar la resolució recorreguda, qui 
haurà de remetre còpia ordenada i completa de l'expedient disciplinari objecte de 
recurs en l'improrrogable termini de deu dies hàbils. 
 

2. Rebut l'expedient, el Secretari del Comité d'Apel·lació enviarà còpia de l'escrit de 
recurs a tots els que consten com a interessats, a fi de que puguen formular 
al·legacions en el termini màxim de deu dies hàbils. 

 
3. Transcorregut el termini d'al·legacions, s'hagin presentat o no, el Secretari 

presentarà el recurs al ple del Comité d'Apel·lació per a la seua deliberació i 
resolució. 

 
4. Les resolucions del Comité d'Apel·lació hauran de dictar-se en el termini màxim 

de trenta dies hàbils des que s'inicie el procediment corresponent, transcorregut el 
qual el recurrent podrà entendre desestimat el seu recurs en virtut de l'institut del 
silenci administratiu als únics efectes de poder acudir al Tribunal de l'Esport de la 
Comunitat Valenciana contra la resolució presumpta, la qual cosa no allibera al 
Comité d'Apel·lació de l'obligació de dictar resolució expressa. 

 
5. La resolució del Comité d'Apel·lació: 
 

a) Desestimarà les pretensions del recurs, confirmant la resolució recorreguda. 
 

b) Estimarà en tot o en part les pretensions del recurs, modificant o revocant la 
resolució recorreguda. 

 
c) Declararà la inadmissió del recurs. 

 
6. Quan existint vici de forma el Comité d'Apel·lació no estime procedent resoldre 

sobre el fons, ordenarà la devolució de l'expedient al Comité de Primera Instància 
i la retroacció del procediment al moment en el qual el vici va ser comés. 
 

7. El Comité d'Apel·lació decidirà quantes qüestions, tant de forma com de fons, 
planteja el procediment, hagen estat o no al·legades pels interessats. En aquest 
últim cas se'ls sentirà prèviament. No obstant això, la resolució serà congruent 
amb les peticions formulades pel recurrent, sense que en cap cas puga agreujar-
se la seua situació inicial. 
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8. Les resolucions del Comité d'Apel·lació seran executades per la Federación de 

Golf de la Comunitat Valenciana, per l'Òrgan disciplinari del club, camp de golf, o 
per l'entitat esportiva. 

 
 
 

CAPÍTOL XI 
De la Revisió de les resolucions disciplinàries en la via administrativa 

 
 
ARTICLE 47°. 
 
1. Les resolucions del Comité d'Apel·lació poden ser impugnades mitjançant recurs 

d'alçada davant el Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana, conforme al 
procediment establert en el capítol IV del Decret 145/1997, d'1 d'abril, pel qual es 
regula el Comité Valencià de Disciplina Esportiva (Diari Oficial Generalitat 
Valenciana (DOGV) 2968/1997, d'10 d'abril de 1997). 
 

2. El termini per recórrer davant el Comité Valencià de Disciplina Esportiva les 
resolucions del Comité d'Apel·lació de Disciplina Esportiva serà de quinze dies 
hàbils a comptar a partir de l'endemà hàbil al de la seua notificació.  

 
3. Les resolucions dictades pel Comité Valencià de Disciplina Esportiva esgoten la 

via administrativa. Contra les mateixes podrà interposar-se recurs davant la 
Jurisdicció Contenciós-Administrativa. 

 
4. L'execució de les resolucions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana 

correspondrà al Comité de Primera Instància -que serà responsable del seu 
estricte i efectiu compliment sense dilacions indegudes--, quan la resolució 
dictada en primera instància provingui d'ell. 

 
5. L'execució de les resolucions del Tribunal de l'Esport de la Comunitat Valenciana 

correspondrà al Comité d'Apel·lació --que serà responsable del seu estricte i 
efectiu compliment sense dilacions indegudes--, quan la resolució dictada en 
primera instància provinga d'Òrgans Disciplinaris d'un club, camp de golf, o entitat 
esportiva. 

 
 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Qualsevol modificació del present Reglament Disciplinari haurà de ser aprovada per 
l'Assemblea General a través del procediment establert. 

 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
La validesa i eficàcia del present Reglament Disciplinari, està condicionada a la seua 
aprovació administrativa per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana. 


