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Benvolgut president/a, 
 
Un cop revisat l’expedient informatiu presentat per Antonio Gragera us detallem els fets, 
consideracions i la resolució adoptada per la Junta Directiva: 
 
FETS 
 
Tenint en compte l’informe informatiu presentat que cita: 

«El Director Tècnic, actuant d’ofici com autoritat esportiva d’aquesta Federació,  
demana obrir Expedient Sancionador al Club Piritoño CD amb seu social a Malgrat de 
Mar, per als fets ocorreguts en data 24/11/2018 i que a continuació es refereixen." 
EXPOSICIÓ DE FETS 
A.- Vistos i examinats tant l’Acta del partit, de la primera jornada de la Lliga FCD 
Temporada 2018/2019, que confrontava als equips del Piritoño CD i l’Esplugues CD, en 
data 24 de novembre de 2018 a la seu del Piritoño CD a Malgrat de Mar, així com el 
Reglament de Competició d’aquesta FCD. 
B.- Es va jugar el partit de primera jornada de la Lliga d’Honor FCD, el dia 24 de 
novembre de 2018 a Malgrat de Mar, entre els equips dels clubs Piritoño CD i 
Esplugues CD. L’equip del Piritoño CD, va alinear a dos esportistes no federats tant en 
la primera fase del partit (En individuals a José María Bergillos Lobato) i en la fase de 
parelles del mateix partit, a dos esportistes (José Maria Bergillos i en Antonio Cárdenas 
Moliné). ../.. » 

 
 
CONSIDERACIONS: 
 
Preàmbul: A la seu de la Federació Catalana de Dards situada al Rambla Guipúscoa de 
Barcelona i al portal web dardscatalunya.cat  hi ha a lliure disposició i publicada la 
documentació a la qual es fa referència en aquest document: els Estauts de la FCD i 
Reglament General de Competicions FCD.  
 
1. Considerant l’article 85è Estatuts FCD: El Comitè de Tècnics és un òrgan tècnic 
col·laborador de la FCD, que agrupa els tècnics dels Dards, professors, monitors o 
assimilats, amb les funcions següents: 

a/ Vetllar, per la formació i l'actualització permanent de tots els seus membres. 
b/ Contribuir al foment i a la millora tècnica de l'esport dels Dards mitjançant 
conferències, seminaris i jornades tècniques, i també amb la publicació d'estudis i 
treballs divulgatius. 
c/ Proposar a la Junta Directiva qualsevol iniciativa que es consideri adequada per a la 
millora del nivell tècnic en la pràctica del Dards i per al seu foment. 
d/ Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li. 
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2. Considerant els comitès de la FCD segons els seus Estatuts: 
* Comitè d'àrbitres i jutges 
* Comitè esportiu (Art. 86è pàg. 32 Estatuts) 

a/ programa activitats ../.. 
b/ estudiar reglaments, suggerir la seva modificació ../.. 
c/ programa competicions i activitats 
d/ Assessorar els òrgans de la FCD en aquells aspectes que consideri oportú i sigui 
requerit. 
e/ Aquelles altres funcions que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li. 

* Comitè executiu  
* Comitè tècnic (Art. 85è pàg 31 Estatuts) 
 
3. Considerant els Òrgans Jurisdiccionals (Art. 116è pàg. 23 Estatuts) 

a- Jutges o Àrbitres 
b- Jutge únic de competició i disciplina esportiva  
El Jutge únic de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Dards 
es la persona que designada per la junta directiva de la FCD, ha de resoldre d’ofici o a 
instància de part els assumptes de la seva competència en matèria competitiva i 
disciplinaria esportiva, 
Serà requisit que sigui llicenciat en dret i amb experiència en matèria juridico-esportiva. 
Serà assistit per un secretari amb veu però sense vot.  
c- Comitè d'Apel·lació 

 
4. Considerant el Títol IV dels Estatus: Règim Jurisdiccional i disciplinari (pàg 38 Estatuts) 

Art. 101è La FCD coneixerà i resoldrà aquelles qüestions que es plantegin de 
naturalesa competitiva i disciplinaria, en relació o com a conseqüència de la pràctica de 
l'esport, infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o 
de les normes de conducta associativa d'acord amb la Llei 8-1988 7 d'abril i els estatus 
i/o reglaments específics. 

 
5. Considerant el Reglament General de Competicions FCD (Reglament que és 
d'aplicació des de la temporada 2011-2012 fins a l'actualitat) 

Art. 3 Per part dels delegats, es procedirà a comprovar la identitat dels participants, la 
pertinença d’aquests als Clubs que realitzen l’encontre, i realitzar el sorteig per escollir 
el tipus d’alineació de cada equip. Tots els participants deuen estar obligatòriament en 
possessió de la llicència federativa per a aquella temporada.  
../.. 
Tot seguit es procedirà a omplir amb els noms complets dels participants l’acta de la 
competició. L’incompliment d’aquest requisit anul·larà l’encontre i en conseqüència els 
dos equips quedaran com a perdedors i amb un punt de sanció per a cada un d’ells. 

 
6. Considerant el concepte de falta lleu (Article 105è Estatuts pàg. 38) i greu (Art. 106è 
Estatuts pàg. 39) 
 

 
 



 
 

FEDERACIÓ CATALANA DE DARDS 
Carrer Guipúscoa, 23-25 4t.A 

08018 Barcelona 
www.darscatalunya.cat 

fcd@dardscatalunya.cat 
 

Federació Catalana de Dards -  núm. De Registre C.C.E. 6.324 de data 04.05.1990 
NIF.- G59327908 

Article 105è dels Estatuts FCD  
Es consideraran infraccions de caràcter lleu les següents: 
A/ Les observacions formulades a jutges, àrbitres i de més autoritat esportiva en 
l’exercici de llurs funcions, de forma que suposin una lleu incorrecció. 
B/ La lleu incorrecció amb el públic, els companys i els subordinats. 
C/ L’actitud passiva en l’acompliment d’ordres i instruccions rebudes de jutges, àrbitres 
i de més autoritats esportives en l’exercici de les seves funcions. 
D/ La descurança en la conservació i cura dels locals socials i instal·lacions esportives. 
E/ L’incompliment de les normes esportives per negligència o descurança. 
 
Article 106è  dels Estatuts 
Es consideraran infraccions de caràcter greu, les següents: 
A/ Els insults i ofenses a jutges, àrbitres, tècnics i directius i de més autoritats 
esportives, o contra el públic assistent i d’altres jugadors. 
B/ Les protestes, intimidacions o coaccions que alterin el normal desenvolupament 
d’una prova o competició. 
C/ L’incompliment d’ordres o instrucció, emanades de jutges, àrbitres, tècnics i directius 
i de més autoritats esportives. 
D/ Els actes notoris i públics que atemptin contra el decòrum o la dignitat esportius, 
sempre i quan no revesteixin el caràcter d’infracció molt greu. 
E/ L’exercici d’activitats públiques o privades declarades incompatibles amb l’activitat o 
la funció esportiva desenvolupada. 
F/ El quebrament de la sanció per infracció lleu. 

 
I segons cita el Reglament General de Competicions sobre les sancions:  

DE LES SANCIONS I JURISDICCIÓ Art. 13 .- Són faltes greus aquelles que 
infringeixin una norma de les anteriorment contemplades i la seva infracció tingui 
aparellada aquesta qualificació. Les faltes greus portaran com a conseqüència la 
pèrdua de l’encontre del jugador que l’hagi comès, així com la suspensió per a 
participar en competicions oficials des d’una setmana a la suspensió a perpetuïtat, 
depenent de la gravetat.  
Seran considerades de màxima gravetat:  
- Les agressions físiques. 
- Els insults. 
- Les conductes antiesportives i indecoroses. 
- La ingestió de substàncies prohibides. 
- La falsificació de les actes. 
 

Al mateix reglament: ANNEX II - SISTEMA DE DESENVOLUPAMENT DE LES 
COMPETICIONS OFICIALS - COMPETICIONS DE LLIGA - 

1b.- Els partits es disputen pel sistema establert de lletres i números. Els capitans 
d’ambdós equips deuran de fer un sorteig a la fi d’escollir lletres o números per fer la 
seva alineació ../.. 
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7. Considerant la signatura de l'acta del partit, per part dels dos responsables dels 
clubs, donant acceptació a la informació contemplada en el document i el vist-i-plau en tots 
els seus punts.  
 
8. Considerant que el Piritoño Club de Dards ha normalitzat la situació dels dos 
esportistes el dia 28 de novembre de 2018, el tercer dia laborable desprès de la celebració 
del partit. 
 
9. Considerant que cap dels clubs involucrats ha presentat queixa o reclamació sobre 
els fets exposats. 
 
RESOLUCIÓ 
 
Tenint en compte totes les consideracions exposades la Junta Directiva resol el següent: 
 
Que segons articles del Reglament General de Competicions sobre el Jutge Únic diu: 

Art. 14 .- El jutge únic de la competició, és un òrgan jurisdiccional de primera instància 
de la competició, que haurà de complir els requisits estatutàriament establerts per a 
acomplir la seva funció. 
Art. 15 .- El jutge únic decidirà sobre totes les qüestions que en aquest reglament es 
contemplen. 
Art. 16.- Les actuacions del jutge únic s’iniciaran per dues vies: 
- A instància d’un informe, mitjançant un escrit motivat per la part que es cregui 
afectada i que haurà de presentar-se amb un màxim de 72 hores a la Federació una 
vegada s’hagin produït els fets. La no presentació d’aquest escrit en el termini establert 
dóna lloc a la caducitat de la instància i de la tutela de la jurisdicció federativa sobre 
l’assumpte del qual es tracta. 
- Per via d’ofici. Quan el jutge únic té coneixement d’irregularitats en els encontres a 
partir de les actes d’aquests, podrà actuar per ell mateix sense prèvia denúncia, dins 
del termini de les 72 hores després que ha tingut lloc l’encontre o, si el tema revestís 
una especial gravetat, en qualsevol moment. 
 

Que tenint en compte les consideracions 1, 2 i 3 exposades, i l’article 15 i 16 del Reglament 
General de Competicions, considerem que no entra dins de les funcions de Director Tècnic 
actuar d’ofici. Determinant que té les funcions detallades a l'article 85è dels Estatuts, i en 
aquest cas, té les funcions «que la Junta Directiva cregui convenient atorgar-li». 
 
Que la Junta Directiva, amb tot el que s’ha exposat, procedeix a l’aplicació de l'article 101è 
dels Estatuts que diu: 

Art. 101è La Federació resoldrà aquelles qüestions que es plantegin de naturalesa 
competitiva i disciplinaria, en relació o com a conseqüència de la pràctica de l'esport, 
infraccions de les regles de joc, prova o competició, de la conducta esportiva o de les 
normes de conducta associativa d'acord amb la Llei 8-1988 7 d'abril i els estatus i/o 
reglaments específics. 
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Que els FETS descrits durant el partit entre el Piritoño CD i l'Esplugues CD a data 24 de 
novembre de 2018, corresponent a la Lliga Catalana Divisió d'Honor 2018-19 tenen la 
consideració d’una infracció de caràcter lleu, segons l'aplicació de l’Article 105è dels Estatuts 
sobre infraccions de caràcter lleu a l’apartat E/ que diu: "L’incompliment de les normes 
esportives per negligència o descurança".  
 
Que les sancions per infracció de caràcter lleus poden ser, segons Article 105è dels Estatus: 

A/ La suspensió per un període no superior a un més o un període d'un a quatre proves 
o campionats.  
B/ La multa a fins a 50.000 pessetes (o el seu valor actual) 
C/ La privació dels drets d'associat per un període màxim d'un mes. 

 
Que tenint en compte el resultat final de Piritoño CD 8-1 Esplugues CD i el vist-i-plau 
d’ambdós responsables de club signant l’acta del partit, es decideix: suspendre per alineació 
indeguda de l’equip del Piritoño Club de Dards  amb la pèrdua del punts on hi hagut infracció 
més la suspensió d’un punt per incompliment de les normes esportives. 
 
Desprès de revisar l’acta, resolem donar per perdut un punt en individual, dos punts en els 
parelles al Piritoño CD, i un punt extra per infracció, quedant el resultat final de Piritoño CD 
4-5 Esplugues CD. 
 
Davant d’aquest fet extraordinari que ha succeït per primera vegada, des de la Junta 
Directiva agraïm la màxima comprensió sobre les decisions adoptades que en cap cas 
causaran jurisprudència. 
 
Des de la Junta Directiva recordem que la Federació Catalana de Dards és una organització 
de clubs al servei dels clubs i esportistes federats. Un cop revisat aquest cas, encarregarem 
la revisió dels reglaments de competició per a adaptar-los al funcionament actual. I instem 
als responsables dels equips i clubs a complimentar les actes dels partits degudament i 
revisar la informació correctament abans de signar i per tant, donar conformitat a tota la 
informació que s’hi registra. 
 
Contra aquesta resolució pot interposar-se en el termini màxim de cinc dies hàbils següents 
a la notificació de l’acte impugnat davant la Junta Directiva de la Federació Catalana de 
Dards via correu electrònic a administracio@dardscatalunya.cat. 

 
Olot, 15 de desembre de 2018 
 
 
LA JUNTA DIRECTIVA 
 


