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PREÀMBUL 
 
 
El Codi Ètic de la Federació Catalana de Futbol té el seu origen en un ambiciós i necessari 
projecte liderat per la Junta Directiva i materialitzat per la Comissió d'Ètica Esportiva, que 
pretén aconseguir diversos objectius, entre els quals es poden citar: foment del respecte 
entre totes aquelles persones i entitats relacionades amb les competicions federades, 
disminució de les conductes violentes relacionades amb la pràctica esportiva i garantir el JOC 
NET (“fair play”) en la competició. 
 
La Federació Catalana de Futbol (en endavant, FCF) és una entitat esportiva de caràcter 
privat i naturalesa associativa, d'utilitat pública i interès cívic i social, sense ànim de lucre, 
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, 
consistents en la promoció, pràctica i desenvolupament del futbol en totes les seves 
disciplines, en l'àmbit territorial de Catalunya. La FCF, igual que la RFEF i la FIFA, assumeix la 
gran responsabilitat de vetllar per la integritat i la reputació del futbol. En conseqüència, la 
FCF s'esforça constantment per protegir la imatge del futbol, i sobretot la pròpia, per evitar 
que mètodes i pràctiques il·legals, immorals o contraris als principis ètics puguin perjudicar-la. 
 
Per fomentar, impulsar i contribuir a la realització d'aquests fins i valors, la FCF ha propiciat la 
confecció del present Codi Ètic, per tal d'aconseguir que s'estableixin noves pautes de 
conducta i comportament per part dels diversos participants en les competicions federades, 
ja siguin futbolistes, entrenadors i cos tècnic, delegats, àrbitres, dirigents esportius i clubs o 
societats anònimes esportives, sense oblidar-nos dels pares, tutors o representants legals 
dels futbolistes federats menors d'edat que tenen un paper preponderant en l'àmbit del 
futbol. 
 
El present Codi parteix de la consideració que el comportament ètic és essencial tant en 
l'activitat com en la gestió esportiva. Aquest comportament permet canalitzar la rivalitat i la 
controvèrsia esportiva des d'unes pautes diferents i socialment acceptables que poden 
produir exemplaritat davant d'altres formes de relació social. 
 
L'esport del futbol s'ha convertit en un factor d'integració social, salut i benestar personal i 
col·lectiu. Cal que el futbol preservi alguns dels seus elements tradicionals i que, per tant, el 
respecte a les regles del joc, als reglaments, a la lleialtat, a l'ètica i al JOC NET, siguin 
respectats per tots els participants en la competició. 
 
La regulació del Codi Ètic de la FCF pretén que en la vida esportiva prevalguin l'ètica, els bons 
costums, els valors de respecte, rectitud, compromís, lleialtat i objectivitat. El JOC NET s'ha 
d'erigir en l'element essencial a tota activitat esportiva, a qualsevol política i a tot tipus de 
gestió que es realitzi en l'esport. En l'àmbit del futbol s'ha d'actuar amb molta responsabilitat 
ètica, ja que no en va ha esdevingut en una de les principals activitats en les què es dóna 
exemple i s'educa en els valors i les conductes ètiques i morals, sobretot a la joventut.  
 
 
 
 
El futbol practicat correctament inculca valors com saber divertir-se sanament, la superació, 
la responsabilitat, el treball en equip, el respecte a l'adversari, el JOC NET o la recerca de la 
perfecció. En base a això, la FCF no ha d’escatimar esforços ni recursos per assegurar que 
l'esport del futbol sigui positiu, èticament correcte i saludable. 
 
 
Reforcem les nostres posicions ètiques quan intentem guanyar però sempre que es porti a 
terme respectant les regles, sense transgredir cap reglamentació en benefici propi, sense 
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aprofitar-se'n de males conductes, respectant els adversaris, sense insultar-los ni agredir-los, 
celebrant les victòries amb humilitat, sense humiliar els vençuts, assumint les derrotes amb 
esportivitat i dignitat, salvaguardant la salut de si mateix i dels rivals, animant els companys 
d'equip quan respecten les regles i l'esperit de l'esport,  tot cridant la seva l'atenció 
correctament quan porten a terme conductes no ètiques. 
 
 
Cal destacar que aquest Codi Ètic de la FCF ha recollit part dels principis inspiradors del 
“Código de Ética Deportiva del Consejo de Europa para el Juego limpio en el deporte", resultat 
de la declaració d'intencions acceptada pels Ministres europeus responsables de l'Esport 
(1992), idees del "Codi de Conducta en competicions esportives escolars" realitzat per l'Equip 
de Desenvolupament Organitzacional del Departament de Pedagogia Aplicada de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, dirigit per D. Joaquín Gairín en col·laboració amb el 
Consell Superior d'Esports (2012), i del "Código Ético de la Real Federación Española de 
Fútbol (RFEF)" (2015). 
 
 
Com a conclusió, cal destacar el convenciment de que la inclusió dels principis i valors 
enunciats en el present Codi Ètic de la FCF influirà de manera positiva en les actituds dels 
participants en les competicions esportives i del públic assistent, disminuint episodis 
relacionats amb la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport del futbol. En 
definitiva, amb aquesta regulació es pot aconseguir que totes les entitats esportives o 
persones que de manera directa o indirecta estiguin relacionades amb la pràctica federada de 
l'esport del futbol, donin suport i fomentin els valors continguts en el Codi i concedeixin una 
prioritat absoluta al JOC NET. La societat només pot beneficiar-se'n, dels avantatges morals i 
culturals de l'esport, si el JOC NET i l'exemplaritat són una de les preocupacions prioritàries 
dels dirigents esportius i de totes les entitats i persones que tinguin relació amb l'esport. 
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TÍTOL PRIMER 

 
CONCEPTES GENERALS 

 
Capítol Primer 

 
ÁMBITS D’APLICACIÓ 

 
 

 
Article 1è. Àmbit material 
1. El Codi Ètic de la FCF s'aplicarà a totes aquelles conductes que puguin perjudicar la 
reputació de la competició federada del futbol, particularment quan es tracti de 
comportaments il·legals, immorals o mancats de principis ètics i d'actuacions generadores de 
violència, racisme, xenofòbia i intolerància en l'esport. 
2. Qualsevol referència en el present Codi a l'esport del futbol, s'entén aplicable a qualsevol 
de les disciplines esportives en què està estructurat: futbol onze, futbol set, futbol cinc 
(futbol sala) i futbol platja, pel que fa a les seves competicions masculines i femenines. 
 
Article 2n. Àmbit subjectiu 
1. El present Codi és aplicable a totes les persones i entitats integrades en l'organització de la 
FCF indicades en l'apartat 2 de l'article 1 dels Estatuts que participin en les activitats 
esportives organitzades per la mateixa, i, en particular, sobre els futbolistes (i els seus 
representants legals en el cas de menors d'edat), tècnics, entrenadors, monitors, personal 
tècnic i auxiliar dels clubs, delegats, organitzadors de competicions federades, àrbitres, clubs 
esportius o societats anònimes esportives (d'ara endavant, SAD) que estant federats 
desenvolupin activitats tècniques o esportives en l'àmbit del futbol català, així com als 
directius de les esmentades entitats. 
2. Les entitats esmentades a l'apartat 2 de l'article 1 dels Estatuts, així com els propietaris i 
gestors de les instal·lacions esportives que acullin la competició federada, han de prestar tot 
el seu suport al respecte i aplicació del Codi Ètic i a la seva difusió entre tots els destinataris, i, 
si escau, usuaris dels recintes esportius, en particular a aquells que tinguin tasques de 
responsabilitat amb joves menors d'edat. 
3. Així mateix es recomana a les entitats esmentades a l'apartat anterior, difonguin els 
principis i valors recollits en el present Codi als que assisteixin a una competició esportiva, en 
la seva condició d'espectadors, a fi d'aconseguir un bon comportament dins els recintes 
esportius . 
4. L'obligatorietat del compliment del Codi Ètic s'estén a les persones afectades pel mateix, 
tant si participen com a voluntaris com si ho fan en qualitat de professionals, o bé quan siguin 
càrrecs electes. 
5. En tots els supòsits del present Codi en què es faci esment a persones físiques, s'entendran 
indistintament referits homes i dones, ja que el respecte a la igualtat de gènere constitueix 
nota característica del mateix. 
 
Article 3r. Àmbit temporal 
1. El present Codi s'aplicarà a tota conducta regulada en el mateix, duta a terme des del 
moment de la seva entrada en vigor. 
2. Els òrgans competents disciplinaris de la FCF no podran sancionar cap persona per la 
contravenció d'aquest Codi si en el moment en què es van cometre les accions o omissions 
objecte de denúncia no estaven considerades com a infracció en la normativa federativa, 
mancant, per tant, d'efectes retroactius. 
 
Article 4rt. Àmbit espacial 
1. El Codi Ètic de la FCF s'aplicarà preferentment a totes les conductes regulades en les seves 
disposicions que es duguin a terme per part de les persones i entitats sotmeses a l'àmbit del 
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present text normatiu en qualsevol instal·lació esportiva, als seus voltants, en els mitjans de 
transport per acudir a la mateixa amb ocasió d'un partit o en qualsevol altre lloc sempre que 
estigui directament o indirectament relacionat amb la competició federada. 
2. També s'aplicarà el Codi a les manifestacions o declaracions realitzades per qualsevol de 
les persones i entitats esmentades en l'apartat anterior a través de mitjans de comunicació 
de qualsevol naturalesa, en qualsevol de les xarxes socials o mitjançant qualsevol document 
que sigui remès a qualsevol persona o entitat relacionada directament o indirectament amb la 
competició federada. 

 
 

Capítol Segon 
 

OBJETIUS DEL CODI ÈTIC 
 

Article 5è. Objectius del Codi Ètic de la FCF 
1. El Codi pretén essencialment promocionar i preservar l'ètica en l'esport, l'esportivitat i el 
JOC NET entre els futbolistes, els seus representants legals, entrenadors, tècnics, àrbitres, 
directius i clubs i SAD adscrits a la FCF. 
2. L'esportivitat és una concepció de l'esport que transcendeix del pur compliment de les 
regles esportives per situar-se en un entorn de respecte i consideració a l'adversari. Per això, 
en acceptar i subscriure aquest Codi s'adquireix el compromís d'acomplir tots els aspectes 
del seu articulat. 
3. Els objectius prioritaris del present Codi són els següents: 

a) Protegir la dignitat de les persones. 

b) Assegurar la correcta pràctica de l'esport del futbol. 

c) Vetllar sempre pels principis d'honor i esperit esportiu, dins un marc de 
respecte absolut als valors ètics-morals a tot esdeveniment esportiu, sigui 
quina sigui la seva naturalesa; així com respectar els principis del bé comú, 
honestedat, lleialtat, equitat i eficiència, amb l'objecte de fer de la cultura 
física  l'esport, un instrument o eina necessària per a la formació integral dels 
futbolistes. 
 

d) Promoure el tracte personal, igualitari, digne, cordial i tolerant, rebutjant 
qualsevol influència de desitjos, intencions o interessos particulars de qui 
exerceixi una posició d'autoritat. 

e) Evitar la discriminació per motius de raça, gènere, nacionalitat, religió, opinió 
política, estat civil, orientació sexual o discapacitat. 

f) Protegir els interessos, prioritats i oportunitats dels futbolistes de participar 
en competicions esportives justes i garantir la puresa de la competició. 

g) Protegir l'equilibri i la salut mental i física dels futbolistes. 

h) Contribuir a la creació d'un entorn esportiu sense dopatge per a tots els 
futbolistes. 

i) Cooperar per evitar qualsevol pràctica que generi danys mentals o físics, 
qualsevol tipus d'assetjament o comportaments humiliants, intimidatoris o 
insultants. 

j) Desenvolupar activitats esportives amb integritat, mantenir una conducta 
personal irreprotxable i evitar qualsevol comportament o acció real que pugui 
perjudicar la integritat de l'esport del futbol i la reputació de la FCF. 

k) Promocionar l'esportivitat des del JOC NET entre els futbolistes. 

l) Respectar les instal·lacions dels clubs privats i/o les públiques, el seu 
mobiliari i material educatiu-esportiu, així com les pertinences dels altres. 
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m) Prevenir i establir les conductes antiesportives comeses per les persones i 
entitats sotmeses a aquest Codi, en les seves relacions entre si i amb els 
membres de la comunitat esportiva en general. 

4. El Codi pretén essencialment promocionar l'Ètica Esportiva i el JOC NET entre els 
futbolistes menors d'edat, ja que ells poden ser, entre d'altres coses, els esportistes d'elit del 
demà. 
 
 

Capítol Tercer 
 

DEFINICIONS 
 

Article 6è. Ètica 
L'ètica és una ciència que proposa la valoració moral de les persones i de les seves accions o 
omissions, a través d'un conjunt de normes i costums que regulen les relacions humanes. 
 
Article 7è. Ètica Esportiva 
El concepte d'Ètica Esportiva es refereix a l'estudi dels valors propis de l'esport. 
 
Article 8è. Codi Ètic de la FCF 
S'entén per Codi Ètic de la FCF el conjunt de normes que regulen l'actuació de les persones i 
entitats sotmeses a aquest, que estiguin relacionades directament o indirectament amb les 
competicions esportives organitzades per la FCF. 
Article 9è. JOC NET ("Fair play") 
1. El JOC NET és fonamentalment el respecte a les regles de joc i reglaments de les 
competicions, però també inclou conceptes tan nobles com la companyonia, el respecte a 
l'adversari, als àrbitres, als directius, als espectadors i a l'esperit esportiu. 
2. El JOC NET és a més d'un comportament, una manera de pensar i una actitud vital favorable 
a la lluita contra la trampa, manipulació i adulteració de qualsevol índole dels resultats de les 
competicions esportives federades. 
3. El compromís adquirit en els apartats anteriors arriba especialment a la lluita contra el 
dopatge, la violència física i verbal, l'engany, la discriminació per raons de raça, sexe, origen, 
gènere o pensament i la corrupció que pugui ser deguda als forts interessos comercials que 
envolten el món de l'esport en l'actualitat, i, en especial, a la possible explotació de 
futbolistes. 
4. El JOC NET és un concepte positiu beneficiós per a les persones, les organitzacions 
esportives i la societat en el seu conjunt. L'esport del futbol, amb la seva extensa xarxa de 
clubs, futbolistes i aficionats, ofereix l'ocasió de participar i d'assumir responsabilitats 
socials. 
 
Article 10è. Actes o conductes violentes o que inciten a la violència en l'esport 
S'entén per actes o conductes violentes o que inciten a la violència en l'esport del futbol: 
1. La participació activa en altercats, baralles, batusses o desordres públics en els recintes 
esportius, als seus voltants o als mitjans de transport organitzats per acudir-hi, quan 
aquestes conductes estiguin relacionades amb un partit de futbol que es vagi a celebrar, 
s'estigui celebrant o s'hagi celebrat. 
2. L'exhibició en els recintes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de transport, 
organitzats per acudir als mateixos, de pancartes, símbols, emblemes o llegendes que, pel seu 
contingut o per les circumstàncies en què s'exhibeixin o utilitzin, d'alguna forma incitin o 
ajudin a la realització de comportaments violents o terroristes, o constitueixin un acte de 
manifest menyspreu a les persones participants en el partit de futbol o competició esportiva. 
3. L'entonació de càntics que incitin a la violència, al terrorisme o a l'agressió en els recintes 
esportius, en els seus voltants o en els mitjans de transport organitzats per acudir-hi. 
Igualment, els que constitueixin un acte de manifest menyspreu a les persones participants 
en el partit de futbol o competició esportiva. 
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4. La irrupció no autoritzada en els terrenys de joc. 
5. L'emissió de declaracions o la transmissió d'informacions, amb ocasió de la pròxima 
celebració d'una competició o partit de futbol, ja sigui en els recintes esportius, en els seus 
voltants o en els mitjans de transport públic en què hom es pugui desplaçar als recintes 
esportius, en virtut de les quals s'amenaci o s'inciti a la violència o a l'agressió als participants 
o assistents a aquests, així com la contribució significativa mitjançant aquestes declaracions 
a la creació d'un clima hostil, antiesportiu o que promogui l'enfrontament físic entre els 
participants en partits o competicions esportives o entre assistents als mateixos. 
6. La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics que donin 
suport a l'actuació de les persones o grups que promoguin la violència, o que incitin, fomentin 
o ajudin als comportaments violents o terroristes, o la creació i difusió o utilització de suports 
digitals utilitzats per a la realització d'aquestes activitats. 
 
Article 11è. Actes racistes, xenòfobs o intolerants en l'esport 
S'entén per actes racistes, xenòfobs o intolerants en l'esport del futbol: 
1. La realització d'actes en què, públicament o amb intenció d'àmplia difusió, i  amb ocasió del 
desenvolupament d'un partit de futbol o competició esportiva, o pròxima la seva celebració, 
una persona física o jurídica emeti declaracions o transmeti informacions en virtut de les 
quals una persona o grup d'elles sigui amenaçada, insultada o vexada per raó de l'origen racial, 
ètnic, geogràfic o social, així com per la religió, les conviccions, la discapacitat, l'edat o 
l'orientació sexual. 
2. Les actuacions que, amb ocasió del desenvolupament d'un partit de futbol, competició o 
espectacle esportiu o pròxima la seva celebració, o en els recintes esportius, en els seus 
voltants, o en els mitjans de transport públics en què hom es pugui desplaçar als recintes 
esportius, suposin assetjament, entenent per tal tota conducta no desitjada relacionada amb 
l'origen racial o ètnic, geogràfic o social, així com la religió o conviccions, discapacitat, edat o 
orientació sexual d'una persona, que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la 
seva dignitat i crear un entorn intimidatori, humiliant o ofensiu. 
3. Les declaracions, gestos o insults proferits en els recintes esportius amb motiu de la 
celebració de partits de futbol o actes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de 
transport públics en què es puguin desplaçar, que suposin un tracte manifestament vexatori 
per a qualsevol persona per raó del seu origen racial, ètnic, geogràfic o social, així com per la 
religió, les conviccions, la discapacitat, edat, sexe o orientació sexual i els que incitin a l'odi 
entre persones i grups o que atemptin greument contra els drets, llibertats i valors 
proclamats en la normativa vigent.  
4. L'entonació, en els recintes esportius amb motiu de la celebració de partits de futbol o 
actes esportius, en els seus voltants o en els mitjans de transport públics en què es puguin 
desplaçar, de càntics, sons o consignes així com l'exhibició de pancartes, banderes, símbols o 
altres senyals, que continguin missatges vexatoris o intimidatoris, per a qualsevol persona 
per raó de l'origen racial, ètnic, geogràfic o social, per la religió, les conviccions, la seva 
discapacitat, edat, sexe o orientació sexual, i els que incitin a l'odi entre persones i grups o que 
atemptin greument contra els drets, llibertats i valors proclamats en la Constitució. 
5. La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics que donin 
suport, incitin o ajudin a persones o grups de persones a realitzar aquestes conductes en els 
recintes esportius amb motiu de la celebració de partits de futbol o actes esportius, en els 
seus voltants o en els  mitjans de transport públics en què es puguin desplaçar, els actes 
enunciats en els apartats anteriors. 
6. La facilitació de mitjans tècnics, econòmics, materials, informàtics o tecnològics a les 
persones i grups que promoguin els comportaments racistes, xenòfobs i intolerants en 
l'esport del futbol, així com la creació i utilització de suports digitals amb la mateixa finalitat. 
 
Article 12è. Dopatge i utilització de mètodes i substàncies prohibides 
El dopatge es defineix com la comissió d'una o diverses infraccions de les normes 
antidopatge, entre les que destaquen: 
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1. Presència d'una substància prohibida o dels seus metabòlits o marcadors en la mostra d'un 
futbolista. 
2. Ús o intent de fer ús per part d'un futbolista d'una substància prohibida o d'un mètode 
prohibit. 
3. Evitar, rebutjar o incomplir l'obligació de sotmetre's a la recollida de mostres, incompliment 
de la localització del futbolista en els casos que resulti obligat per la normativa vigent. 
4. Manipulació o intent de manipulació de qualsevol part del procés de control de dopatge. 
5. Possessió d'una substància prohibida o un mètode prohibit, tràfic o intent de tràfic de 
qualsevol substància prohibida o mètode prohibit. 
6. Administració o intent d'administració en competició a un futbolista d'una substància 
prohibida o mètode prohibit o administració o intent d'administració a qualsevol futbolista 
fora de competició de qualsevol substància prohibida o qualsevol mètode prohibit fora de 
competició. 
7. Complicitat amb els autors d'infraccions produïdes en aquest àmbit. 
 
Article 13è. Conflicte d'interessos 
1. Un conflicte d'interessos sorgeix quan les persones o entitats sotmeses a aquest Codi 
tenen interessos personals o privats que puguin perjudicar el compliment de les seves 
obligacions de manera independent, podent obtenir beneficis propis o per amistat o parentíu. 
2. Les persones o entitats esmentades a l'apartat anterior no podran exercir les seves 
funcions en aquells casos en què hi hagi o hi pugui haver un conflicte d'interessos. 
3. Si es presenta una denúncia respecte a un possible o veritable conflicte d'interessos d'una 
persona o entitat sotmesa al present Codi, aquells que siguin denunciats han de posar de 
manifest el conflicte immediatament i notificar-ho a l'organització federativa perquè 
s'adoptin les mesures oportunes en favor de l'ètica esportiva i del JOC NET. 
 

Capítol Quart 
 

RESPONSABILITATS 
 
Article 14è. Persones o entitats responsables 
1. La responsabilitat de l'aplicació i compliment del present Codi afecta la FCF, a les entitats 
esmentades a l'apartat 2 de l'article 1 dels seus Estatuts, als futbolistes i els seus 
representants legals en cas de minoria d'edat, entrenadors, personal tècnic i auxiliar, 
delegats, àrbitres, dirigents esportius, i als propietaris i gestors d’instal·lacions esportives en 
relació als seus usuaris. 
2. Els directius de la FCF i de les esmentades entitats hauran d'assumir la seva responsabilitat 
perquè la gestió, administració i informació del Codi Ètic s'ajusti als criteris de JOC NET, de 
respecte a les normes i regles esportives, als rivals, als futbolistes i als aficionats, i 
procuraran que la seva actuació pública faci gala d'aquests valors. 
3. Totes les persones o entitats esportives que, de manera directa o indirecta, estiguin 
relacionades amb l'activitat esportiva organitzada per la FCF, hauran de concedir una 
prioritat absoluta a l'ètica esportiva i al JOC NET a fi de que la societat es pugui beneficiar 
dels avantatges morals i culturals de la pràctica federada del futbol. 
4. El present Codi només serà efectiu si tots els actors del món de l'esport del futbol estan 
disposats a assumir les responsabilitats definides en el mateix. 
 
Article 15è. Responsabilitats de la FCF i dels clubs i SAD 
1. La FCF assumirà la responsabilitat de facilitar consignes clares en les que es defineixin els 
comportaments de conformitat o contraris a l'ètica, i procurarà que s'implanti un sistema 
d'estímuls i sancions coherents i ajustades a totes les modalitats i nivells de participació. 
2. La FCF ha de sensibilitzar la societat, dins la seva esfera d'influència de les competicions 
esportives, respecte al concepte de JOC NET, mitjançant campanyes, recompenses, material 
didàctic i ofertes de formació. Així mateix, haurà supervisar estretament la marxa d'aquestes 
activitats, i avaluar-ne els defectes. 
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3. La FCF es responsabilitzarà en la implantació de sistemes que, a més de l'èxit en la 
competició, recompensin el JOC NET i el desenvolupament personal. 
4. Així mateix, la FCF prestarà el seu suport i ajuda als mitjans de comunicació que fomentin 
les bones conductes en l'àmbit de la competició federada. 
5. La FCF donarà suport a la modificació de les normatives i reglaments a fi d'atendre les 
necessitats específiques dels futbolistes, especialment dels menors d'edat, posant en relleu 
no només l'èxit competitiu, sinó també els conceptes d'Ètica Esportiva i JOC NET. 
6. La FCF vetllarà per la implantació de garanties a fi d'impedir l'explotació dels futbolistes 
menors d'edat, en particular dels que mostrin aptituds precoçes. 
7. La FCF procurarà que totes les persones o entitats que assumeixin responsabilitats 
respecte dels futbolistes menors d'edat tinguin les qualificacions necessàries per orientar-
los, formar-los i educar-los. 
8. Totes les responsabilitats esmentades en els apartats anteriors d'aquest article són també 
d'aplicació als clubs i SAD adscrits a la FCF en el seu àmbit intern. 
9. Totes les entitats esmentades en apartats anteriors hauran d'assumir la seva 
responsabilitat perquè la seva gestió, administració i informació s'ajusti als criteris 
d'esportivitat, de respecte a les normes i regles esportives, als rivals i als futbolistes i 
procuraran que la seva actuació pública faci gala d'aquests valors. 
10. A més de les responsabilitats esmentades anteriorment, la FCF i les entitats sotmeses al 
present Codi hauran de: 

a) Vetllar per la implantació de garanties a fi d'impedir l'explotació de futbolistes. 

b) Intentar que els futbolistes visquin una experiència esportiva que els animi a 
participar tota la seva vida en activitats físiques saludables. 

c) Abstenir-se de situar els futbolistes davant expectatives que no siguin capaços de 
satisfer. 

d) Reconèixer la importància que té gaudir de la competició, abstenint-se en tot cas 
d'exercir sobre el futbolista una pressió indeguda i contrària al seu dret a decidir 
lliurement sobre la seva participació. 

e) Abstenir-se en tot cas de recompensar o passar per alt tot comportament deslleial 
per part de tercers; i denunciar aquest tipus de comportaments. 

f) Vetllar perquè el nivell de formació i de qualificació s'ajusti a les necessitats dels 
futbolistes, en funció dels diferents graus de participació en l'esport del futbol. 

 
Article 16è. Responsabilitats de les persones físiques subjectes al Codi Ètic 
Les persones físiques sotmeses a l'aplicació d'aquest Codi es responsabilitzaran de guardar 
un comportament de respecte i de compromís amb l'esportivitat i el JOC NET. 
 

Capítol Cinquè 
 

PRINCIPIS GENERALS  I VALORS  
 
Article 17è. Principis generals del Codi Ètic 
Totes les persones i entitats sotmeses al present Codi tindran com a principis generals: 
1. Ser conscients de la importància de la seva funció en la pràctica esportiva i de les 
obligacions i responsabilitats concurrents. 
2. Respectar els Estatuts i reglaments federatius i qualsevol altra disposició o acord dels 
òrgans de govern de la FCF, així com la normativa esportiva d'àmbit autonòmic, estatal i 
internacional que sigui aplicable. 
3. Complir disciplinadament les resolucions, sancions o altres mesures disciplinàries que 
hagin estat preses reglamentàriament pels òrgans competents, podent utilitzar el sistema de 
recursos especificat en la normativa d'aplicació. 
4. Expressar les queixes o reclamacions de manera que s'ajustin a les normes generalment 
acceptades de correcció, pressuposant la respectabilitat i la bona fe dels òrgans federatius 
competents. 
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5. Donar suport a la modificació dels reglaments per tal d'atendre les necessitats 
específiques dels futbolistes i per a la implantació de bones conductes esportives i del JOC 
NET en la competició federada. 
6. Garantir la salut del futbolista i la funció recreativa de l'esport del futbol. 
7. Mantenir una conducta respectuosa, disciplinada i solidària, dins i fora del terreny de joc, 
tant en la competició com en l'entrenament, contribuint amb l'esforç individual i col·lectiu a 
que l'esport del futbol expressi en tot moment un missatge educatiu, de solidaritat i de pau, i 
garantir el respecte, la protecció i la salvaguarda dels drets personals dels altres participants 
en la competició federada. 
8. Professar el més absolut respecte al públic i a l'afició en general, estimulant amb una 
conducta i comportament adequats la seva entusiasta passió per l'esport del futbol. 
9. Assegurar i contribuir al fet que cada competició de la FCF, a qualsevol nivell i categoria, es 
desenvolupi amb un veritable esperit de JOC NET. 
10. Mostrar una actitud de cooperació i suport amb els organitzadors de les competicions i 
activitats oficials sota la jurisdicció de la FCF i usar adequadament en cadascuna d'elles els 
mitjans i recursos posats a la seva disposició. 
11. Dur a terme actuacions en què, sota cap circumstància, es produeixin agressions físiques o 
verbals, actes que atemptin contra la integritat física o moral o la dignitat humana, o 
situacions que siguin denigrants per raó de la seva raça, color de pell, ètnia, origen nacional o 
social, sexe, idioma, religió, posicionament polític o d'una altra índole, poder adquisitiu, lloc de 
naixement o procedència, orientació sexual o qualsevol altre motiu. 
12. Mantenir en tot moment una posició de enèrgic rebuig a tota conducta que promogui, 
estimuli o protegeixi l'ús de substàncies il·legals en la pràctica esportiva. 
13. Defensar els principis de la moral i l'ètica esportiva a partir de l'exemple personal, 
assumint una postura enèrgica i intransigent davant de qualsevol forma de corrupció, 
deshonestedat o fanatisme que pugui sorgir en el si de les competicions o activitats oficials 
organitzades per la FCF. 
14. Impedir qualsevol tipus d'assetjament, entenent com a tal una sèrie d'agressions, 
coercions o amenaces sistemàtiques i reiterades dirigides contra una persona, i destinades a 
aïllar o excloure aquesta persona, o bé a produir-li un menyscabament en la seva dignitat. 
15. Desenvolupar els sentiments de companyonia i solidaritat entre els futbolistes, 
entrenadors, tècnics, delegats, àrbitres i directius que s'expressin en el més absolut respecte 
a les persones, a les institucions i als països i els seus símbols. 
16. Recolzar quantes iniciatives estiguin destinades a promoure el JOC NET en l'esport del 
futbol, en particular entre els joves. 
17. Respectar els Òrgans de Govern de la FCF i els membres que els componen, havent 
d'atendre amb la màxima diligència les comunicacions i citacions emanades de tals òrgans o 
dels seus membres, en l'exercici de les seves funcions. 
18. Vetllar perquè no s'interfereixi en la planificació esportiva dels rivals. 
19. Abstenir-se d'abusar del seu càrrec per a obtenir beneficis propis o avantatges personals. 
20. Eradicar dels terrenys de joc i de la pràctica esportiva tots aquells comportaments 
inacceptables com, per exemple, alterar les normes reglamentàries en benefici propi, dopar-
se, no atendre al futbolista o àrbitre lesionat, agredir o usar la violència, insultar, escopir o 
faltar al respecte a tercers, fer gestos obscens o encarar-se amb el públic, negar-se a donar la 
mà a l'equip contrari, discussions a les grades, enfrontaments entre pares. No val tot en 
l'esport. El desig de guanyar no pot justificar comportaments immorals i indecents. 
21. Ser comprensiu amb l'error perquè és humà equivocar-se o interpretar equivocadament 
una acció del joc. 
22. És legítim animar i fins i tot protestar amb respecte, però el límit es sobrepassa quan es 
produeixen insults, tractant-se en aquest cas d'una actuació reprovable. 
23. El comportament públic dels futbolistes o equips que siguin vencedors en les 
competicions esportives s'ajustarà als principis de respecte a l'adversari i d'expressió de 
legítim orgull sense que això vagi en detriment del rival. 
24. Respectar el material esportiu i les instal·lacions esportives per part de les persones 
subjectes a aquest Codi. 
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25. Abstenir-se de participar, donar suport o promoure apostes amb contingut econòmic en 
què intervingui el club o SAD en què l'apostant o el promotor sigui titular de llicència 
esportiva. 
26. Evitar ridiculitzar futbolistes, adversaris o companys, i impedir que es falti el respecte a 
l'equip contrari, acompanyants, àrbitres i resta de participants en la competició federada. 
 
Article 18è. Valors intrínsecs a l'Ètica Esportiva i al JOC NET 
L'esport del futbol és un mitjà apropiat per aconseguir valors de desenvolupament personal i 
social, com són: 
1. Lleialtat amb els companys, entrenadors, personal tècnic i auxiliar del club, rivals, àrbitres i 
entitats subjectes a aquest Codi. 
2. Respecte a tots els participants en les competicions esportives. 
3. Acceptació de les diferències i tolerància a diversos punts de vista i pensaments diferents 
i actituds dels adversaris. 
4. Integritat i honestedat, evitant qualsevol indici de corrupció i frau en l'esport del futbol. 
5. Responsabilitat, complint les obligacions establertes per les normatives esportives. 
6. Esforç, generositat i afany de superació, donant el màxim de cada un i demostrant ganes 
d'aprendre i d'ajudar els altres. 
7. Perseverança per aconseguir fites malgrat les adversitats. 
8. Solidaritat, cooperació, companyonia i esperit d'equip, per aconseguir els objectius de 
forma conjunta. 
9. Compromís per demostrar les bondats de la pràctica del futbol als companys, rivals i 
entitats involucrades. 
10. Transparència en la gestió per a obtenir èxits esportius i complir amb els requeriments 
dels òrgans federatius competents. 
11. Disciplina per acceptar i complir estrictament amb el que estableixen les normatives i 
resolucions dels òrgans competents esportius i de l'Administració. 
12. Autoestima i hàbits saludables de vida, intrínsecs a la pràctica de l'esport del futbol, 
rebutjant els excessos de competitivitat i abús i mal ús del cos humà. 
13. Sentit de pertinença a l'entitat en què s'ha obtingut la llicència federativa. 
14. Esperit crític i constructiu, per aprendre dels errors propis i dels altres. 
15. Respecte al medi ambient mitjançant l'ús de pràctiques sostenibles. 
 

Capítol Sisè 
 

CONDUCTES ANTIESPORTIVES 
 
Article 19è. Relació de conductes antiesportives 
En forma enunciativa i no limitadora, les conductes antiesportives que contravenen el present 
Codi són les següents: 
1. La comissió de faltes de respecte entre les persones sotmeses al Codi Ètic de la FCF. 
2. L'ús de llenguatge, expressions, gestos i/o gestos indecorosos, altius, obscens, inapropiats, 
ofensius al pudor públic i contraris a la moral, encara que no estiguin dirigits a algú en 
particular. 
3. L'emissió en els mitjans de comunicació de declaracions falses, tendencioses o 
atemptatòries sense fonament contra qualsevol de les persones i entitats sotmeses al 
present Codi. 
4. La realització de qualsevol conducta que promogui o permeti la utilització de la imatge del 
futbolista amb fins de lucre, sense la seva prèvia autorització i, si escau de l'autoritat 
esportiva corresponent, en l'àmbit de les seves facultats. 
5. El tracte a les persones sotmeses a aquest Codi, en desigualtat de condicions i 
oportunitats, de manera inequitativa o amb actituds violentes, racistes, xenòfobes o 
intolerants, dins el context de l'activitat esportiva, independentment del seu gènere, raça, lloc 
de origen, condicions color, orientació sexual, religió, creences polítiques i filosòfiques, estat 
socioeconòmic, estat civil, o qualsevol altra condició. 
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6. L'ús de mètodes de formació i preparació inadequats en termes de seguretat i benestar en 
detriment dels futbolistes en les disciplines esportives corresponents. 
7. Fer cas omís de les opinions dels especialistes de l'esport, (metges, fisioterapeutes, tècnics 
i equips multidisciplinaris), relacionades amb el comportament, rendiment i accions dels 
futbolistes. 
8. La presentació intencionada de qualsevol títol o document alterat o falsificat per tal 
d'intentar acreditar qualsevol informació rellevant contrària a la realitat. 
9. Qualsevol conducta dirigida a facilitar, influir, promoure, oferir o acceptar regals o estímuls 
amb la finalitat d'obtenir un benefici econòmic o esportiu per a si mateix o per a tercers. 
10. Les conductes dirigides a determinar mitjançant preu, intimidació o simples acords el 
resultat d'una prova o competició. 
11. Qualsevol actuació destinada a participar, donar suport o promoure apostes amb contingut 
econòmic, relacionades amb la competició federada, en què intervingui el club o SAD en què 
l'apostant o promotor sigui titular de llicència esportiva. 
12. Relacionar-en perjudici de la seva activitat esportiva amb persones físiques o jurídiques 
que desenvolupin activitats no lícites. 
13. Qualsevol conducta dirigida a obligar o pressionar un futbolista, perquè decideixi prioritzar 
un esdeveniment esportiu comercial sobre un altre que impliqui la seva participació en la 
selecció que representi, quan els mateixos es presentin de manera simultània. 
14. La celebració dels gols o triomfs ofenent els rivals o el públic que està en el recinte 
esportiu. 
15. L'acceptació de comissions il·legals o promeses de rebre-les, ja sigui en benefici propi o 
d'intermediaris, per motiu de la pràctica esportiva. 
16. La utilització de la condició d'entrenador, tècnic, monitor o directiu, per assetjar 
físicament, mentalment o sexualment a qualsevol esportista, amb la finalitat d'obtenir 
beneficis personals, polítics, econòmics o d'índole sexual. 
17. El retir injustificat o incompareixença en els partits o competicions quan siguin acordats 
per part dels directius, entrenadors o futbolistes. 
18. Qualsevol actuació en el recinte esportiu de les persones sotmeses al present Codi que 
sigui contrària als bons costums, la dignitat i integritat de les persones, les seves garanties 
constitucionals o als seus drets fonamentals, amb intenció d'ocasionar danys físics o morals, 
independentment i sense perjudici de la decisió que hagi pres l'àrbitre al respecte. 
19. L'ús de substàncies prohibides i mètodes no permesos en les normatives dictades per les 
autoritats competents nacionals i internacionals en matèria esportiva. 
20. La negativa del futbolista a sotmetre's al control antidopatge, en ser requerit per a això 
per qualsevol dels organismes involucrats. 
21. La incitació a l'ús, consum, venda, fabricació i distribució de substàncies prohibides i/o 
mètodes no reglamentaris. 
22. La comissió d'accions que es vinculin amb el robatori o venda no autoritzada d'actius que 
pertanyin a institucions públiques o privades. 
23. Utilitzar els recursos econòmics de les entitats sotmeses a aquest Codi de manera 
inadequada i irresponsable o per a fins personals o diferents als autoritzats. 
24. La generació de danys amb intenció dolosa en les instal·lacions on se celebri una 
competició futbolística o una activitat esportiva, incloent els materials i accessoris propis de 
la mateixa. 
25. La revelació d'informació considerada com a confidencial, amb la intenció que sigui 
utilitzada de manera dolosa o intencionada, en profit d'algú o per danyar la reputació d'alguna 
persona o entitat. 
26. Qualsevol actuació contra les Autoritats esportives, menystenint els principis de rectitud, 
honradesa i bona fe. 
27. Tota actuació de les persones subjectes al present Codi dirigida a promoure, provocar, 
tolerar, encoratjar, no reprimir o permetre la pràctica de bromes, en la mesura que atemptin 
contra el pudor, els bons costums, la convivència sana, la integritat emocional o sexual dels 
futbolistes, particularment durant la minoria d'edat. 
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28. Actuar o fomentar actuacions relacionades amb la violència, racisme, xenofòbia i 
intolerància en el futbol. 
29. La manca de cooperació de les parts implicades en els expedients relacionats amb 
l'incompliment del Codi Ètic. 
 
Article 20è. Remissió al Reglament General de la FCF 
La comissió d'alguna de les conductes antiesportives descrites en l'article anterior i 
tipificades en el reglament disciplinari de la FCF podrà donar lloc a la imposició de la sanció 
corresponent per part de l'òrgan federatiu competent, respectant invariablement el tràmit 
d'audiència i el principi de legalitat. 

 
 

TÍTOL SEGON 
 

APLICACIÓ ALS DIFERENTS COL·LECTIUS IMPLICATS 
 

Capítol Setè 
 

FUTBOLISTES 
 
Article 21è. Deures i obligacions 
A més dels principis generals del present Codi esmentats a l'article 17, els futbolistes han de 
complir les següents obligacions: 
1. Participar en les competicions esportives organitzades per la FCF moguts per un esperit 
pur d'esportivitat, JOC NET i èxits esportius. 
2. Acreditar un comportament exemplar que serveixi de model a tots els altres actors del món 
del futbol, en especial als futbolistes menors d'edat. 
3. Reprovar les actituds favorables a la violència, el racisme, xenofòbia i intolerància en el 
futbol. 
4. No fomentar la violència en la competició esportiva ni provocar als espectadors amb 
gestos despectius o contraris al decòrum i bon ordre esportiu. 
5. No agredir verbal o físicament i no respondre agressivament a les provocacions del rival o 
dels espectadors. 
6. Respectar la integritat dels seus adversaris i no provocar-los danys o lesions físiques 
intencionades. 
7. Acceptar les disculpes dels rivals i no menysprear-los. 
8. Evitar traslladar a l'àmbit esportiu les baralles personals. 
9. Adoptar personalment una actitud contrària a la deslleialtat de tercers. 
10. Conservar les instal·lacions esportives i el material emprat en la pràctica esportiva, fent 
bon ús d'elles. 
11. Respectar els entrenadors i els capitans i companys de l'equip. 
12. No seguir instruccions il·legals que incompleixin els ideals de JOC NET. 
13. No protestar les substitucions ordenades pels entrenadors ja que aquesta actitud suposa 
menyspreu per als companys que entren al terreny de joc. 
14. No enganyar ni aprofitar-se de circumstàncies extraesportives per a obtenir un benefici 
esportiu. 
15. No ajudar o donar suport a altres futbolistes perquè treguin avantatges il·lícites o injustes i 
notificar als seus responsables qualsevol incompliment d'aquest principi. 
16. Denunciar aquells comportaments que acreditin adulteració de la competició pels 
conductes habilitats a l'efecte. 
17. Abstenir-se de participar, donar suport o promoure apostes amb contingut econòmic, 
relacionades amb la competició federada, en què intervingui el club o SAD en què el futbolista 
apostant o promotor sigui titular de llicència esportiva. 
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18. Respectar la decisió final dels àrbitres i òrgans disciplinaris federatius, entenent que la 
protesta o l'incompliment de tals decisions posaria en perill les seves opcions de participació 
en les competicions i esdeveniments federatius 
19. Conèixer la reglamentació aplicable a les competicions esportives en què participa. 
20. Respectar el Codi Antidopatge de l'Agència Mundial Antidopatge. Es reconeix el fet que 
els futbolistes puguin estar sota tractament mèdic, però no es tolerarà l'ús de tècniques o 
medicaments quan l'únic objectiu sigui augmentar el rendiment esportiu o que puguin ser 
potencialment nocius per a la salut. Es farà tot el possible per contribuir a un entorn esportiu 
sense dopatge per a tots els futbolistes federats a la FCF. 
21. Respectar i complir amb el present Codi Ètic i participar plenament en el mateix, procedint 
a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment. 
 

Capítol Vuitè 
 

ENTRENADORS, MONITORS I PERSONAL TÈCNIC I AUXILIAR DELS CLUBS 
 
Article 22è. Deures i obligacions 
Els entrenadors i la resta del cos tècnic i auxiliar (segons entrenadors, monitors, ajudants, 
equip mèdic, fisioterapeutes, massatgistes, personal de manteniment o altres), com a model 
de comportament per als futbolistes menors d'edat, han d'estar totalment compromesos 
amb els valors esportius. A més dels principis generals del present Codi esmentats en l'article 
17, les persones esmentades en aquest article han de complir les següents obligacions en 
relació a les seves concretes funcions: 
1. Prioritzar el benestar, la salut i el futur dels seus futbolistas. 
2. Respectar les normes de conducta i competència professional. 
3. Disposar de la formació necessària per a donar a l'activitat esportiva un sentit formatiu de 
progrés personal i social. 
4. Exigir i establir un entorn de treball segur. 
5. Complir amb els ideals esportius moguts per un esperit de JOC NET. 
6. Respectar els drets, la dignitat i els valors de tots els implicats en la competició esportiva 
sense distinció de cap tipus, tractant als futbolistes amb equitat independentment del sexe, 
l'edat, la capacitat, l'origen ètnic, les inclinacions sexuals, la religió o les conviccions 
polítiques. 
7. Animar als seus futbolistes a que es respectin les normes i no permetre que s'incompleixin. 
8. No participar o encoratjar pràctiques que vexin o menyscaben la integritat moral i física 
dels futbolistes. 
9. En el cas de futbolistes menors d'edat, anteposar els processos formatius sobre els 
triomfs esportius i els valors grupals sobre les individualitats. 
10. Considerar el col·lectiu sempre en primer lloc, sense sacrificar mai la personalitat de cada 
esportista. 
11. Evitar exigir límits no adequats per a l'edat i la condició física dels futbolistes. 
12. Programar les activitats apropiades per l'edat, maduresa, experiència, capacitat i 
expectatives dels futbolistes. 
13. Abstenir-se de comprometre l'esportivitat o els valors i ideals esportius darrere de 
l'obtenció d'un benefici per a si mateixos o per al seu equip. 
14. Respectar els procediments de control antidopatge i assegurar que els seus futbolistes 
competeixen honestament. 
15. Denunciar l'ús d'estimulants, productes dopants i mètodes prohibits per obtenir beneficis 
en la competició. 
16. Evitar actituds inadequades, confuses o que puguin malinterpretar en la relació dels 
futbolistes amb el cos tècnic. 
17. Intervenir proactivament en els conflictes i ser conscient i responsable dels límits entre la 
relació de treball i d'amistat amb els futbolistes. 
18. Evitar les protestes als membres de l'equip arbitral i no formular afirmacions 
tendencioses o subjectives sobre el comportament dels àrbitres. 
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19. No incitar els futbolistes o al públic contra els àrbitres. 
20. Evitar qualsevol comportament considerat física o verbalment abusiu. 
21. Impedir el foment de qualsevol manifestació de violència, racisme, xenofòbia i intolerància 
en el futbol, en els components de la seva plantilla. 
22. No ridiculitzar els futbolistes que fallen o els que perden. 
23. Impedir manifestacions de falta de cortesia o respecte als rivals. 
24. Evitar discussions amb els entrenadors i tècnics rivals. 
25. No emetre públicament judicis negatius sobre altres entrenadors. 
26. No respondre a les provocacions dels adversaris o dels espectadors. 
27. Evitar la marginació de qualsevol membre de l'equip, afavorint l'equitat i la igualtat dins 
l'equip. 
28. No cercar avantatges injustes ensenyant comportaments antiesportius o acceptant 
avantatges il·legals sobre el rival. 
29. No fer xantatge o demanar als seus futbolistes que realitzin actes fora de la moral i bons 
costums per poder pertànyer al seu equip. 
30. No interferir en el diagnòstic i tractament de lesions ja que són competència del personal 
mèdic, al qual s'han de sotmetre. 
31. Evitar que un futbolista lesionat entreni o participi en la competició esportiva federada. 
32. Complir estrictament totes les regles del club o SAD i federatives referents als fitxatges 
de futbolistes. 
33. No fer falses promeses al possible futur jugador. 
34. No utilitzar incentius extraesportius o prohibits per potenciar la seva política de fitxatges. 
35. Col·laborar sempre amb el club en el qual s'exerceix l'activitat, sense renunciar als 
principis defensats de coherència i honradesa; respectar-se i respectar al club, sent sempre 
lleial amb aquell. 
36. Conèixer la reglamentació aplicable a les competicions esportives en què participa. 
37. Respectar i complir amb el present Codi Ètic i participar plenament en el mateix, procedint 
a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment. 
 
 

Capítol Novè 
 

DELEGATS 
 

Article 23è. Deures i obligacions 
Els delegats d'equip i de camp són nomenats per la Junta Directiva del Club, i, a més dels 
principis generals del present Codi esmentats a l'article 17, han de complir les següents 
obligacions: 
1. Complir amb la normativa corresponent de la FCF per aconseguir la bona praxi de l'esport 
del futbol en el recinte esportiu. 
2. Comportar-se amb correcció i respecte en els partits amb els futbolistes, àrbitres, 
entrenadors i qualsevol altra persona relacionada amb el club visitant. 
3. No protestar les decisions dels membres de l'equip arbitral. 
4. Respectar els drets, la dignitat i els valors de tots els implicats en la competició esportiva 
sense distinció de cap tipus, tractant als futbolistes amb equitat independentment del sexe, 
l'edat, la capacitat, l'origen ètnic, les inclinacions sexuals, la religió o les conviccions 
polítiques. 
5. No participar o encoratjar pràctiques que vexin o menyscaben la integritat moral i física 
dels futbolistes. 
6. Evitar discussions amb els delegats de l'equip rival. 
7. No respondre a les provocacions dels adversaris o dels espectadors. 
8. Impedir el foment de qualsevol manifestació de violència, racisme, xenofòbia i intolerància 
en el futbol, en els components de la seva plantilla. 
9. No emetre públicament judicis negatius sobre els participants en la competició. 



19	  

10. Respectar i complir amb el present Codi Ètic i participar plenament en el mateix, procedint 
a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment. 

 
 

Capítol Desè 
 

CLUBS I SOCIETATS ANÒNIMES ESPORTIVES 
 
Article 24è. Deures i obligacions 
Les entitats que promouen, organitzen i participen en competicions esportives federades han 
d'actuar com a líders en la promoció de comportaments, valors i normes de suport al JOC NET 
i als valors fonamentals de l'esport del futbol. 
Totes les referències efectuades en aquest text normatiu en relació a clubs i societats 
anònimes esportives s'estendran així mateix a qualssevol altres entitats esportives, sigui 
quina sigui la forma jurídica que adoptin, com, per exemple, agrupacions esportives, 
agrupacions esportives escolars, seccions esportives i altres entitats privades sense ànim de 
lucre que inclouen entre les seves finalitats socials el foment i la pràctica de l'activitat física i 
esportiva. 
A més dels principis generals del present Codi esmentats a l'article 17, han de complir les 
següents obligacions: 
1. Dissenyar i dur a terme un projecte institucional on s'explicitin objectius i valors en defensa 
dels principis esportius universals i del JOC NET, promovent i facilitant els mitjans i recursos 
que ajudin a la seva consecució. 
2. Establir normatives, reglaments i codis de conducta interns que impliquin a tots els 
components de l'entitat. 
3. Promoure el consens i el comportament democràtic. 
4. Respectar els drets, la dignitat i els valors de tots els implicats en la competició esportiva 
sense distinció o discriminació de cap tipus, oferint igualtat de tracte i oportunitats a tots els 
membres sigui quina sigui la seva orientació, capacitat o situació. 

 
5. Evitar la marginació, explícita o implícita, de qualsevol membre de l'entitat, impedint que es 
minusvalorI a un membre de l'entitat per la seva orientació, situació social i personal o per raó 
de gènere. 
6. Evitar la ridiculització del rival o manifestar-se públicament contra l'adversari de forma 
pejorativa o amb menyspreu. 
7. Condemnar i no fomentar la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport del 
futbol i eradicar els comportaments discriminatoris o vexatoris. 
8. Vetllar per la integritat i cohesió de tots els membres de l'entitat. 
9. Evitar manifestacions que suposin falta de respecte a algun dels membres de l'equip, als 
components d'altres entitats ia les autoritats esportives. 
10. Impedir la permissivitat amb les actituds intolerants. 
11. Evitar la generació de situacions tenses o bel·ligerants. 
12. Solucionar els problemes interns d'indisciplina. 
13. Assegurar-se de disposar d'instal·lacions esportives i recursos materials adequats. 
14. Respectar i complir amb el present Codi Ètic, difondre-ho entre els seus membres i 
participar plenament en el mateix, procedint a denunciar qualsevol irregularitat en el 
compliment. 
 

Capítol Onzè 
 

DIRECTIUS DE CLUBS i SOCIETATS ANÒNIMES ESPORTIVES 
 

Article 25è. Deures i obligacions 
Els directius dels clubs i SAD, a més dels principis generals del present Codi esmentats a 
l'article 17, han de complir les següents obligacions: 
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1. Els directius hauran de prendre totes les decisions de forma imparcial per afavorir al màxim 
l'interès dels futbolistes i de l'esport del futbol i no actuaran motivats per interessos 
particulars. 
2. Els directius electes hauran de respectar el procés d'elecció democràtica i no oferir 
beneficis materials, directes o indirectes, a l'electorat per influir sobre el resultat d'una 
elecció. 
3. Els candidats a les eleccions també han de complir totes les provisions descrites en aquest 
article del Codi i hauran de promocionar les seves candidatures amb dignitat i moderació. 
4. Els directius de clubs i SAD hauran de declarar qualsevol possible conflicte d'interessos i 
haurà d'assumir la responsabilitat personal d'evitar qualsevol situació en aquest sentit. 
S'abstindran de participar en deliberacions i votacions de qualsevol qüestió en la qual 
poguessin tenir un interès particular. 
5. Els directius no abusaran de la seva posició o capacitat per obtenir avantatges o beneficis. 
6. Queda prohibit establir relacions amb persones o entitats que contravinguin els principis i 
ideals d'aquest Codi. 
7. Els directius han de promoure el Codi Ètic, desenvolupant models de comportament, 
supervisant als que ho apliquin i oferint-los un suport actiu. 
8. Els directius actuaran amb diligència i destresa, assumint responsabilitats i realitzaran les 
seves tasques amb el més gran dels afanys personals. 
9. Es prohibeix als directius, i a tercers en el seu nom, la realització de pagaments il·lícits o 
deshonestos, entre els quals s'inclouen, sense límits, suborns i comissions no autoritzades, 
que estiguin relacionats amb la competició esportiva. 
10. Hauran de ser respectuosos en les seves declaracions en els mitjans de comunicació amb 
la resta de participants en la competició i amb els àrbitres. 
11. Hauran de vetllar perquè l'expressió de les seves queixes, reclamacions o recursos s'ajustin 
a normes generalment acceptades de correcció, pressuposant la respectabilitat i la bona fe 
dels àrbitres i òrgans competents federatius. 
12. Han de mantenir en secret totes les dades o informacions confidencials que rebin en 
l'exercici del seu càrrec, no podent utilitzar-los en benefici propi, ni facilitar-los a tercers 
sense el seu consentiment. 
13. No han de aprofitar-se de les oportunitats de negoci que coneguin en la seva condició de 
membre dels diferents òrgans federatius. 
14. Hauran de participar activament en les reunions dels òrgans federatius i en les tasques 
que li siguin assignades. 
15. Hauran actuar amb la diligència deguda en l'exercici de les seves funcions. 
16. Hauran promocionar la igualtat entre homes i dones. 
17. Utilitzar degudament l'acreditació com a directiu de club o SAD. 
18. Respectar i complir amb el present Codi Ètic i participar plenament en el mateix, procedint 
a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment. 
 

Capítol Dotzè 
 

REPRESENTANTS LEGALS DE FUTBOLISTES MENORS DE EDAT  
 
Article 26è. Deures i obligacions 
Els pares, tutors o representants legals dels futbolistes menors d'edat, que assisteixen com 
aficionats a les competicions esportives, a més dels principis generals del present Codi 
esmentats a l'article 17, han de complir les següents obligacions: 
1. Fomentar els valors esportius i assumir la seva responsabilitat amb el JOC NET i el bon 
comportament, tant dins dels recintes esportius com a l'exterior. 
2. Donar exemple en tot moment i abstenir-se d'utilitzar un vocabulari groller o tenir actituds 
poc correctes amb els àrbitres, entrenadors i futbolistes del seu equip i rivals, tant en partits 
com en entrenaments, en qualsevol lloc on estigui representat el seu club. 
3. Facilitar i donar suport a la tasca dels entrenadors i delegats de l'equip. 
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4. Evitar la incitació a la violència, racisme, xenofòbia i intolerància en l'esport del futbol, 
mitjançant els seus comportaments individuals. 
5. No promoure el menyspreu ni els insults de cap tipus. 
6. No encoratjar la revenja, la venjança o el joc brut. 
7. Respectar el rival i evitar qualsevol falta de cortesia o respecte. 
8. Respectar les decisions dels membres de l'equip arbitral. 
9. No criticar les observacions i decisions dels entrenadors i del cos tècnic, havent de 
respectar les seves decisions, donant exemple als futbolistes menors d'edat. 
10. Abstenir-se de dirigir l'equip i als futbolistes menors d'edat durant els partits, funció que 
està reservada en exclusiva a l'entrenador. 
11. Evitar i no generar actituds violentes, agressives o intimidatòries. 
12. No reclamar als futbolistes del seu propi equip una actitud agressiva o violència cap al 
contrari. 
13. Respondre amb indiferència a les provocacions del rival. 
14. Utilitzar les instal·lacions esportives de forma adequada. 
15. Evitar qualsevol situació de risc. 
16. Respectar els rivals i no manifestar-los falta de cortesia, ni ridiculitzar futbolistes, 
adversaris o companys. 
17. No menysprear els futbolistes que cometen un error o perden. 
18. No generar pressió excessiva sobre els futbolistes menors d'edat. 
19. Comunicar qualsevol circumstància o novetat mèdica que afecti la salut del futbolista, i 
que pugui influir en el seu rendiment i capacitat d'esforç. 
20. No entrar als vestidors ni en els terrenys de joc o altres dependències on es trobi el 
futbolista per dirigir-se al mateix. Aquesta funció és potestat de l'entrenador i ha de comptar 
amb la seva acceptació. 
21. Han d'evitar exigir esforços sense límit, fins i tot amb risc de lesió, el futbolista menor 
d'edat. 
22. Han de tractar els futbolistes de l'equip contrari com els agradaria que tractessin als seus 
fills els espectadors de l'equip rival. 
23. Alliçonar els seus fills perquè compleixin les regles del joc. 
24. No interrompre l'entrenament per preguntar o informar l'entrenador. 
25. Respectar i complir amb el present Codi Ètic i participar plenament en el mateix, procedint 
a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment. 

 
Capítol Tretzè 

 
ÀRBITRES 

 
Article 27è. Deures i obligacions 
Els membres de l'equip arbitral, a més dels principis generals del present Codi esmentats a 
l'article 17, han de complir les següents obligacions: 
1. Respectar a tots els implicats en la competició esportiva, en particular els seus drets, la 
seva dignitat i els valors de l'esport del futbol sense distinció de cap tipus. 
2. Vetllar pel JOC NET en tot moment durant la competició. 
3. Aplicar de manera objectiva, coherent i imparcial les normes específiques de l'esport del 
futbol i, en cas de necessitat, imposar les sancions adequades aplicant els reglaments i 
procediments vigents. 
 
4. Jutjar de forma equitativa, justificada i argumentada, i assegurar-se que es realitzen tots 
els procediments d'acord amb les normes. 
5. Posseir un comportament exemplar que ofereixi un model positiu a tots els futbolistes, 
especialment als menors d'edat. 
6. Respectar a tots els futbolistes i entrenadors. 
7. Protegir els futbolistes, especialment als menors d'edat, de qualsevol possible abús. 
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8. Evitar el risc que es facin malbé els futbolistes, adoptant immediatament les mesures 
oportunes que permeten les regles del joc per eliminar aquest risc. 
9. Realitzar la seva tasca de forma amable, diligent, coherent i objectiva per a tots els 
futbolistes, independentment de l'equip en què participin. 
10. Evitar faltes de cortesia o faltes de respecte a qualsevol dels participants en la 
competició. 
11. Declarar qualsevol possible conflicte d'interessos que pogués impedir-actuar 
imparcialment. 
12. Fer un ús adequat de les instal·lacions esportives o dels seus materials. 
13. No podran abusar de la seva posició o capacitat per obtenir avantatges o beneficis. 
14. No han de qüestionar les decisions tècniques dels futbolistes ni dels entrenadors. 
15. Evitar posicionar-se a favor d'algun dels participants en la competició. 
16. Evitar fomentar situacions tenses o bel·ligerants, denunciant situacions en què es 
manifesti violència, racisme, xenofòbia o intolerància en l'esport del futbol. 
17. Vetllar per la confidencialitat de la informació sobre dades de caràcter personal dels 
futbolistes i respectar la dignitat dels mateixos. 
18. Abstenir-se de recompensar o passar per alt qualsevol comportament deslleial per part 
d'algun dels participants en la competició. 
19. Abstenir-se de participar, donar suport o promoure apostes amb contingut econòmic, 
relacionades amb la competició federada, per ser totalment incompatible amb l'exercici de la 
funció arbitral en qualsevol modalitat del futbol. 
20. Assegurar-se que el seu nivell de formació i qualificació és l'adequat per realitzar les 
seves funcions en la competició, actualitzant-se contínuament. 
21. Acatar les decisions del Comitè d'Àrbitres i col·laborar en la seva gestió. 
22. Respectar i complir amb el present Codi Ètic i participar plenament en el mateix, procedint 
a denunciar qualsevol irregularitat en el compliment. 
 

Capítol Catorzè 
 

PROPIETARIS I GESTORS D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
 
Article 28è. Col·laboració en l'aplicació del Codi Ètic 
Els propietaris i gestors de les instal·lacions esportives en les que es desenvolupin 
competicions organitzades per la FCF hauran de col·laborar en l'aplicació als usuaris del Codi 
Ètic. 

 
 
 

TÍTOL TERCER 
 

COMPLIMENT DEL CODI ÈTIC 
 

Capítol Quinzè 
 

SUBSCRIPCIÓ I AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DEL CODI ÈTIC 
 
 
Article 29è. Subscripció del Codi Ètic 
1. Totes les persones i entitats a les quals es fa referència en l'article 2 del present Codi que 
participin de forma directa o indirecta en les activitats esportives organitzades per la FCF, 
accepten i es comprometen a complir les normes que regeixen aquesta regulació, en virtut de 
la qual cosa assumeixen la responsabilitat legal i moral que es derivi de qualsevol 
transgressió a les mateixes, i reconeixen que a la FCF té dret i té l'obligació de garantir que en 
la pràctica del futbol federat sota la seva jurisdicció prevalguin, per sobre de tot, els valors 
esportius, educatius, morals i ètics que promou i desenvolupa l'esport del futbol. 
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2. Les persones o entitats sotmeses a aquest Codi formalitzaran el seu compromís amb el 
JOC NET mitjançant la subscripció del present Codi Ètic simplement pel fet de ser titular 
d'una llicència federativa, comprometent-se a fomentar els valors humans, culturals, 
educatius de l'esport del futbol i a manifestar públicament el seu respecte cap al rival, els 
àrbitres i les regles del joc. 
3. La subscripció d'aquest Codi Ètic és condició necessària per a la tramitació de la llicència 
esportiva expedida per la FCF i aquesta condició és exigible a totes les persones sotmeses al 
Codi, incloent-hi els representants legals dels futbolistes menors d'edat. 
4. Els directius de clubs esportius, de SAD i d’altres entitats descrites en l’apartat 2 del article 
1 dels Estatuts de la FCF, accepten i subscriuen el present Codi pel mer fet de trobar-se 
inscrits els seus equips en les competicions federades. 
 
Article 30è. Avaluació del compliment del Codi Ètic 
La Comissió d`Ètica Esportiva regulada en el Capítol 17º del present Codi Ètic i en els articles 
65 i 66 dels Estatuts de la FCF s'encarregarà de: 
1. Dissenyar mecanismes per fomentar i controlar el compliment del Codi Ètic. 
2. Crear mecanismes de revisió i actualització de l'esmentat text. 
3. Redactar qüestionaris a l'inici i final de temporada, en relació al compliment del present 
Codi. 
4. Analitzar actes de partits i sancions dels Comitès disciplinaris, a petició d'aquests últims o 
de qualsevol òrgan de la FCF. 
 
 
 
 
 

Capítol Setzè 
 

INCOMPLIMENT DEL CODI ÈTIC 
 

Article 31è. Accions a dur a terme en casos d'incompliment 
1. Les sospites d'incompliment del Codi Ètic es canalitzaran d'acord amb les instruccions que 
estableixi la Comissió d'Ètica Esportiva de la FCF que regulin el procediment per tractar 
denúncies relacionades amb suposats incompliments, el qual estarà a disposició dels 
denunciants al portal web federatiu. 
2. Les contravencions o incompliments del present Codi es recullen en el Reglament General 
de la FCF i estaran subjectes a les sancions que en el mateix s'estableixin. 
3. En la imposició de sancions per part dels Comitès disciplinaris de la FCF es tindran en 
compte: 

a. La naturalesa i circumstàncies en què va tenir lloc la conducta contrària a les 
disposicions del Codi Ètic. 

b. Els danys que s'haguessin produït o puguin produir-se amb la conducta antiesportiva. 
c. Els elements que evidenciïn la intencionalitat de l'acció o omissió constitutiva de la 

conducta antiesportiva. 
d. Circumstàncies agreujants o atenuants de la conducta de l'entitat o del subjecte o 

subjectes infractors. 
e. La gravetat de la conducta. 
f. La reincidència de l'infractor o infractors. 
g. L'ajuda i cooperació de l'infractor o infractors. 
h. El grau de responsabilitat de l'autor o autors de la conducta contrària a les 

disposicions del Codi. 
4. Es respectarà el principi de proporcionalitat, atenent a la ponderació de les circumstàncies 
indicades en l'apartat 3 d'aquest article. 
5. La competència per imposar sancions per la comissió de conductes que impliquin 
l'incompliment total o parcial del present Codi correspon als òrgans disciplinaris federatius i 
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els procediments d'incoació, tramitació i resolució dels expedients seran idèntics als 
corresponents per la comissió de qualsevol infracció en matèria de disciplina esportiva. 
6. En la imposició de sancions per incompliment del Codi Ètic són aplicables les 
circumstàncies modificatives de la responsabilitat contingudes en el Reglament General de la 
FCF. 
 
Article 32è. Dret a denunciar l'incompliment del Codi Ètic 
1. Tota persona o entitat subjecta al present Codi podrà presentar una denúncia davant la 
Comissió d'Ètica Esportiva sobre possibles contravencions o incompliment total o parcial del 
mateix. 
2. Les denúncies, de conformitat amb el que disposa la Disposició Addicional Primera 
d'aquesta regulació, s'hauran de presentar per escrit, indicant les dades identificatives del 
denunciant i incloent els fets denunciats i els mitjans de prova disponibles. 
3. És requisit necessari l'aportació per part del denunciant d'un principi de prova sobre el fet 
denunciat. 
4. La presentació d'una denúncia no implica necessàriament la instrucció d'un procediment, i 
queda subjecta la incoació d'un expedient a l'admissibilitat de la denúncia. 
5. Es sancionarà la persona que presenti una denúncia contra una altra persona o entitat de les 
que se sàpiga que són innocents, amb la intenció de perjudicar la imatge i l'honor d'aquestes 
persones. 
 

Capítol Dissetè 
 

COMISSIÓ D’ÈTICA ESPORTIVA 
 

Article 33è. Competències 
A més de les competències establertes en el Capítol 6è dels Estatuts de la FCF, la Comissió 
d'Ètica Esportiva té les següents: 
1. Amb la finalitat d'aconseguir que la subscripció al Codi Ètic no sigui només una acció aïllada 
sinó una exigència permanent en l'exercici de l'activitat esportiva, la Comissió d'Ètica 
Esportiva regulada en el Capítol 6è dels Estatuts de la FCF, s'encarregarà de vetllar per la 
tutela, compliment i actualització del Codi Ètic. 
2. Correspon a aquesta Comissió acceptar els compromisos de les persones i entitats de 
subscripció del Codi Ètic, així com valorar els comportaments, actuacions o declaracions 
públiques que atemptin contra el mateix i que puguin suposar, si escau, la pèrdua de la 
condició de subscriptor. 
3. La Comissió d'Ètica Esportiva impulsarà l'establiment de distintius i acreditacions que 
demostrin el compromís davant de la societat de les persones que hagin decidit subscriure el 
Codi Ètic, concedint premis a la persona física i a la institució que destaqui durant la 
temporada per gestos especials de noblesa o JOC NET, o que hagi prestat una contribució 
especial a l'eradicació de la violència en el futbol. 
4. La Comissió d'Ètica Esportiva és competent per denunciar els incompliments totals o 
parcials del present Codi als òrgans disciplinaris, d'acord amb l'apartat g) de l'article 66 dels 
Estatuts de la FCF. 
5. Aquesta Comissió es reserva el dret d'investigar i jutjar la conducta de tota persona 
subjecta al present Codi, fins i tot quan no estiguin exercint les seves funcions que li atorguin 
les habilitacions federatives corresponents, quan hi hagi la possibilitat que aquesta conducta 
danyi greument la integritat, la imatge o la reputació de la FCF. 
Article 34è. Abstenció i recusació dels seus membres 
1. Els membres de la Comissió d'Ètica Esportiva s'abstindran de participar en qualsevol 
investigació o audiència quan concorrin motius seriosos que posin en dubte la seva 
imparcialitat. 
2. En particular, s'hauran d'abstenir els esmentats membres: 

a. Si tenen algun tipus d'interès en l'assumpte. 
b. Si hi ha parcialitat o perjudici personal per part del membre en qüestió respecte a 
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una part o coneixement personal de fets probatoris litigiosos en relació amb el 
procediment. 

c. Si ha expressat una opinió prèvia sobre el resultat del procediment. 
d. Si tingués qualsevol altre interès que pugui afectar substancialment el resultat 

del procediment i la seva imparcialitat. 
e. Si s'han ocupat anteriorment de l'assumpte exercint una altra funció. 
f. En general, quan incorrin en qualsevol de les causes d'abstenció i recusació 

regulades a la Llei 26/2010, de 3 d'agost de Règim Jurídic i de Procediment de les 
Administracions Públiques de Catalunya, i, supletòriament, a la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimento Administratiu Común. 

3. Els membres que s'abstinguin d'intervenir hauran, sense demora, donar compte al 
President de la Comissió d'Ètica Esportiva. 
4. El dret de recusació contra els membres d'aquesta Comissió podrà exercir-se pels 
interessats en el termini de tres dies hàbils, a comptar des del següent al que tinguin 
coneixement de l'obertura d'expedient, davant del mateix òrgan que la va dictar, qui haurà de 
resoldre en el termini de tres dies hàbils. 
5. El membre recusat no intervindrà en les decisions deliberatòries ni en la resolució final. 
6. Contra les resolucions en matèria de recusació no és pot recórrer, sens perjudici d'al·legar 
la recusació en interposar recurs contra l'acte que posi fi al procediment. 
 
Article 35è. Confidencialitat 
1. Els membres de la Comissió d'Ètica Esportiva, així com qualsevol persona que pugui tenir 
accés a la informació dels expedients, s'obliguen a guardar secret sobre tota la informació de 
la qual hagin tingut coneixement durant l'exercici de les seves funcions; en particular, sobre 
els fets analitzats i el contingut de les investigacions i deliberacions. 
2. Únicament es podran fer públiques les decisions finals adoptades sobre el procediment ja 
notificades a les parts, sent d'obligat compliment la normativa de protecció de dades de 
caràcter personal. 
 
Article 36è. Termini per resoldre les denúncies presentades 
1. Les denúncies presentades davant la Comissió d'Ètica Esportiva s'hauran de resoldre de 
manera expressa en el termini no superior a dos mesos. Tant la proposta de l'expedient com la 
proposta de tramitació de la denúncia seran traslladades als òrgans disciplinaris federatius 
competents. 
2. Transcorregut el termini establert a l'apartat anterior s'entendran desestimades. 
3. El president de la Comissió d'Ètica Esportiva estarà facultat per incrementar aquest 
període de dos mesos en un mes addicional en cas que la complexitat de l'expedient així ho 
requereixi. 
 
Article 37è. Actes de les reunions 
Un cop finalitzada la sessió de la Comissió d'Ètica Esportiva que analitzi l'expedient per 
presumpte incompliment del present Codi, s'aixecarà acta de la mateixa, contenint els 
antecedents de fet, els fonaments de dret que serveixin de base jurídica en les resolucions 
que es puguin adoptar, els acords adoptats i els vots particulars si n'hi ha. 
 
Article 38è. Obligació de cooperar de les parts implicades 
Les parts implicades en els procediments per presumpte incompliment total o parcial del 
present Codi tenen les següents obligacions: 
1. Els afectats i interessats en els procediments s’ obligaran a actuar de bona fe durant la 
tramitació dels expedients. 
2. Les parts s’obligaran a cooperar en l'aclariment dels fets. Hauran, en particular, d’atendre 
les sol·licituds d'informació de la Comissió d'Ètica Esportiva i dels òrgans disciplinaris 
federatius, comparèixer personalment o mitjançant representant que hagin designat a 
l'efecte. 



26	  

3. Sempre que sigui necessari, es podrà comprovar la veracitat de les declaracions de les 
parts amb els mitjans adequats conforme a Dret. 
4. Si una de les parts decideix no cooperar, la Comissió d'Ètica Esportiva l'informarà del 
trasllat de l'expedient als òrgans disciplinaris federatius, els quals decidiran la procedència 
d'incoació d'un expedient sancionador per aquest comportament passiu. 
5. Amb caràcter general, les persones i entitats sotmeses al present Codi s'obliguen a 
cooperar en l'aclariment dels fets, en particular, a facilitar informació verbal o escrita com a 
testimonis. La manca de cooperació podrà comportar l'obertura d'expedients disciplinaris per 
part dels òrgans competents. 
6. Els testimonis tenen l'obligació de declarar tota la veritat i res més que la veritat i de 
respondre segons el seu millor saber i entendre a les preguntes que els formuli la Comissió 
d'Ètica Esportiva o els òrgans disciplinaris, en relació al presumpte incompliment total o 
parcial del present Codi. 
7. Si els testimonis no cooperessin i són persones o entitats sotmeses al present Codi, la 
Comissió d'Ètica Esportiva l'informarà del trasllat de l'expedient als òrgans disciplinaris 
federatius, els quals podran incoar-un expedient sancionador per aquest comportament 
passiu. 
 
Article 39è. Dret de les parts implicades en un expedient 
Els procediments duts a terme per la Comissió d'Ètica Esportiva o pels òrgans disciplinaris 
per presumpte incompliment total o parcial del present Codi garantiran als presumptes 
responsables els següents drets: 
1. A ser notificat dels fets que se li imputen, de les infraccions que tals fets puguin constituir i 
de les sancions que, si s'escau, se'ls poguessin imposar. 
2. A formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic 
que siguin procedents. 
3. A conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels procediments en què siguin 
part i obtenir còpies de documents continguts en ells, respectant sempre la normativa de 
protecció de dades de caràcter personal. 
4. A obtenir còpia segellada dels documents que presentin, aportant juntament amb els 
originals, així com a la devolució d'aquests, excepte quan els originals hagin de constar en 
l'expedient per a la tramitació del procediment. 

 
 

DISPOSICIONS ADDICIONALS,  
TRANSITÒRIES I FINAL 

 
Disposició Addicional Primera. Prescripció dels procediments 
1. Amb caràcter general, de conformitat amb la reglamentació disciplinària, les 
contravencions del present Codi prescriuen al mes en el cas de comissió d'infraccions lleus, al 
cap d'un any en el cas d'infraccions greus, i al cap de tres anys en el cas d'infraccions molt 
greus. 
2. El termini de prescripció s'interromprà per actuacions dels òrgans competents relatives a 
la tramitació de l'expedient. En els casos de suspensió del procediment, es reprendrà en 
finalitzar la suspensió acordada. 
 
Disposició Addicional Segona. Llacunes normatives, costum, doctrina i jurisprudència 
1. En el cas de llacunes normatives, la Comissió d'Ètica Esportiva durà a terme la funció 
integradora en base als usos i costums associatius en l'àmbit de l'esport, i, en defecte 
d'aquests, segons els propis de les associacions en general . 
2. Així mateix, els òrgans competents poden recórrer a precedents i a principis establerts per 
la doctrina esportiva i per la jurisprudència. 
 
Disposició Addicional Tercera. Adaptació del Codi Ètic als clubs i SAD 
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Tots els clubs i SAD i entitats indicades a l’apartat 2 de l’article 1 dels Estatuts federatius, 
sotmeses al present Codi, han d'adequar les seves normatives internes, establint en elles 
l'obligació de complir i fer complir el Codi Ètic de la FCF, adoptant-ho com a propi. 
 
Disposició Transitòria Primera. Conductes antiesportives no contemplades en el Codi Ètic 
Les conductes antiesportives no contemplades en el present Codi i que es presentin amb 
posterioritat a la seva entrada en vigor, es posaran en coneixement de l'òrgan competent, 
perquè es plantegin les reformes, modificacions o addicions que siguin procedents, a fi de que 
posteriorment puguin ser sotmeses a aprovació per l'Assemblea General de la FCF. 
 
Disposició Transitòria Segona. Codi Ètic aplicable als directius federatius 
En data 03 de març de 2015, la Junta Directiva de la FCF es va autodotar d'un Codi Ètic que en 
l'actualitat resulta vigent. Per a la correcta sistematització del conjunt de normes ètiques 
s'incorporen les disposicions de l'esmentat Codi Ètic com a Annex 1 del present text, del qual 
passa a formar part íntegra. 
 
 
 
 
Disposició Final. Entrada en vigor i publicitat del Codi Ètic 
1. El present Codi entrarà en vigor al dia següent de la seva aprovació a l'Assemblea General 
de la FCF. 
2. La FCF ha de traslladar Codi Ètic a tots els membres federats i el publicarà al Portal del 
Federat. 
 

 
Redacció del present Codi Ètic per la Comissió d'Ètica Esportiva de la FCF (Maig 2015) 
Subcomissió de treball: Francesc Bartoll Huerta (president), Josep Maria Vallbona Zubizarreta i Javier 
Latorre Martínez 
Ponent del text: Javier Latorre Martínez 
 
 

 
 

“Qui juga net, guanya” 
 
 
 
 

“Molta gent petita, en llocs petits,  
fent coses petites,  

poden canviar el món“  
(EDUARDO GALEANO) 

 
 
 
 

“Ja sabem guanyar  
i estem aprenent a perdre” 


