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CIRCULAR NÚM.38 
 

MESURES DE PREVENCIÓ D’ACORDS CONDUENTS A L’OBTENCIÓ DE RESULTATS 
IRREGULARS 

 
D’acord amb el vigent Pla de competicions, molts campionats es troben en la seva fase final. Per 
aquest motiu, els recordem les mesures disciplinàries que contempla el Reglament General per 
tal de garantir el compliment del Codi Ètic en matèria d’integritat i prevenció del frau en el futbol, 
la major part d’elles aprovades a l’Assemblea General celebrada el passat 30 de juny: 
 
- Manca de disponibilitat d’instal·lació esportiva: si se suspèn un partit l’última jornada de la 

competició per manca de disponibilitat de camp o pavelló, el club local serà sancionat amb 
descompte de tres punts de la classificació i multa accessòria, sempre que ocasioni perjudicis 
a tercers en la classificació final (article 225è del Reglament General). Els òrgans disciplinaris 
podran valorar com a element intencional, amb total llibertat de criteri, el fet de no haver 
aportat la certificació requerida mitjançant la Circular núm. 22, de 20 de setembre de 2017. 
 

- Alineacions indegudes les últimes tres jornades: el club responsable serà sancionat amb 
descompte de tres punts de la classificació i multa accessòria (article 293.3 del Reglament 
General). 

 
- Alineacions indegudes l’última jornada: el club responsable serà sancionat amb el descompte 

de sis punts de la classificació i una multa accessòria, sempre i quan es produeixin perjudicis 
a tercers en la classificació final, en relació amb ascensos o descensos de categoria o, si 
s’escau, en relació amb les promocions de categoria (article 293.3 del Reglament General). 

 
- No compareixença injustificada a un partit dins les tres últimes jornades: el club responsable 

serà sancionat amb exclusió de la competició i una multa accessòria en quantia doble de 
l’establerta per una incompareixença ordinària. L’exclusió de la competició comportarà que 
el club culpable participi la temporada següent en la divisió o categoria immediata inferior, o 
en la següent, si en consumar la infracció estigués descendit virtualment, sense possibilitat 
d’ascens, en ambdós casos, en les dues temporades successives. Si el culpable participa en 
l’última categoria no podrà ascendir en les dues temporades següents (article 294.1 del 
Reglament General). 

 
Oriol Camacho i Martí 
SECRETARI GENERAL 
 
Barcelona, a 20 d’abril de 2018. 


