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CIRCULAR NÚM.27 

 
PAUTES PER A LA PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS I RECURSOS  

 
 
 
1.- PRESENTACIÓ D’AL·LEGACIONS A L’ACTA ARBITRAL I DE DENÚNCIES SOBRE 
SUPOSADES ALINEACIONS INDEGUDES. 
 

Els clubs poden presentar al·legacions a l’acta arbitral, en cas de disconformitat amb 
el seu contingut, i denúncies sobre suposades alineacions indegudes, en ambdós 
casos dirigides al Comitè de Competició, dins del termini que finalitza a les 19 hores 
del segon dia hàbil següent a la disputa del partit, que en partits disputats el cap de 
setmana és el dimarts abans de les 19 hores. 
 
En la presentació d’al·legacions cal que els clubs acompanyin als escrits totes les 
proves de què es vulguin valer, siguin fotografies, vídeos o d’altres documents, o bé 
efectuïn proposta de prova, si la seva pràctica depèn de l’òrgan de competició. 
 
En la formulació de denúncies per suposada alineació indeguda, cal que s’hi indiqui 
el o els futbolistes que es considera que estan alineats indegudament, i el motiu 
d’aquesta alineació indeguda, així com acompanyar-hi igualment les proves de què 
es disposi. 

 
 
2.- PRESENTACIÓ DE RECURSOS CONTRA ELS ACORDS DEL COMITÈ DE 
COMPETICIÓ. 
 

Un cop el Comitè de Competició emet resolució sobre un partit, els clubs poden 
presentar recurs contra aquell acord dirigit al Comitè d’Apel·lació en un termini de 
tres dies hàbils a comptar des de la notificació de la resolució. 
 
El Comitè d’Apel·lació, per mandat reglamentari, no admetrà les proves que 
s’acompanyin al recurs, encara que siguin vídeos, si no és que aquestes han estat 
presentades també davant del Comitè de Competició, o bé es justifica que no va ser 
possible presentar-les davant d’aquell òrgan per no tenir-les disponibles. 
 
La presentació del recurs no paralitza ni suspèn l’obligació de complir la resolució 
recorreguda, llevat que es demani al Comitè d’Apel·lació la suspensió de la seva 
execució i aquest òrgan estimi favorablement aquesta sol·licitud. 
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En els casos en què el recurs d’apel·lació sigui desestimat, es carrega al club 
recurrent en concepte de despeses de gestió i tramitació la quantitat de 40 euros per 
a les categories amateurs masculines i de 20 euros per a la resta de categories. 

 
Quan el Comitè d’Apel·lació ha resolt el recurs, la seva resolució només pot ser recorreguda 
davant del Tribunal Català de l’Esport (òrgan adscrit al Consell Català de l’Esport), en el 
termini dels deu dies hàbils següents al de la recepció de l’acord de l’òrgan d’apel·lació. 
 
Per a facilitar la redacció de les al·legacions/denúncies davant del Comitè de Competició, i 
els recursos davant del Comitè d’Apel·lació, s’ha posat a disposició de tots els clubs 
formularis de presentació, que podeu trobar i emplenar dins de la intranet federativa, 
accedint a l’apartat “Competició”>”Gestió d’actes”, i cercant el partit respecte al qual es 
volen formular les al·legacions/denúncies o recurs, segons correspongui. 
 
La qual cosa es comunica per al coneixement de tots els afiliats i als efectes adients. 
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