INFORMACIÓ INSTITUCIONAL DE LA FEDERACIÓ
CATALANA DE BASQUETBOL
1. NORMATIVA APLICABLE
•
•
•
•
•

Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la
llei de l’esport.
Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya,
modificat pel decret 55/2012, de 29 de maig.
Decret 55/2012, de 29 de maig, pel qual es modifica el decret 58/2010, de
4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
Estatuts Federatius.
Reglament Jurisdiccional de l’FCBQ.

2. FUNCIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La planificació, promoció, gestió, planificació, promoció, direcció,
coordinació, organització i tutela de l’esport del basquetbol a Catalunya.
L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions
esportives oficials de basquetbol a Catalunya.
La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport del basquetbol.
La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport del basquetbol.
La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en
l’esport del basquetbol.
L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques
i/o jurídiques que configuren l’ens federatiu.
La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de
la federació.
La promoció, el foment i l’organització de competicions i altres activitats
esportives amb altres federacions esportives, tant dins del marc territorial
de l’estat espanyol com internacionalment.
L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les
seleccions catalanes del basquetbol, així com la preparació necessària.

•
•
•

•

•
•
•
•
•

•

L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la secretaria general
de l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora
esportiva continuada dels esportistes.
La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de
l’esport escolar i universitari.
Crear, patrocinar o fomentar escoles per a la formació dels tècnics,
entrenadors, àrbitres, jutges i altres, i/o els comitès tècnics que els agrupen,
així com òrgans específics per als clubs que participen en competicions
federades amb esportistes professionals.
Expedir les llicencies esportives per poder participar en activitats o
competicions oficials en l’àmbit de Catalunya, les quals també habiliten per
a les activitats o competicions d’àmbit estatal i internacional, quan
compleixin els requisits establerts legalment.
El control, en primera instància, dels processos electorals de la Federació.
L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions
federades.
Promoure la construcció i/o gestionar l’explotació d’equipaments i
instal·lacions esportives de tota mena per al foment i desenvolupament de
l’activitat física i la pràctica esportiva.
Establir tot tipus de relacions jurídiques de caràcter privat i el ple exercici del
dret fonamental d’associació, sense més limitacions que els que es deriven
dels tractats i convenis internacionals en vigor, i de la legislació aplicable
que els desenvolupi.
En general, disposar d’allò que convingui per a la millora de la pràctica de
les modalitats o disciplines esportives previstes.

3. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA
La Federació Catalana de Basquetbol s’estructura mitjançant dos tipus d’òrgans:
1) Òrgans de govern:
a) La Assemblea General
b) La Junta Directiva
c) La Comissió Gestora

2) Òrgans Complementaris:
a) Òrgans col·laboradors: Comitè d’Àrbitres, Comitè Tècnic, Comitè
Esportiu de promoció, Comitè de relacions públiques i afers
socials i Comitè de màrqueting i patrocini.
b) Òrgans de gestió: La gerència i la secretaria general.
c) Òrgans Jurisdiccionals: Comitè de competició i disciplina
esportiva i Comitè d’apel·lació.
(VEURE ESTATUS FCBQ: www.basquetcatala.cat)

4. ORGANIGRAMA
President

Sr. Joan Fa Busquets / Sr. Ferran Aril
Duran
Vicepresident 1r. i Secretari
Sr. Enric Prats Sanjosé
Vicepresident 2n. i President de l’R.T. Girona
Sr. Francesc Xavier Santaló Bayona
Vicepresident 3r. i President de l’R.T. Tarragona
Sr. Joan Cortina i Badoch
Vicepresident 4t. i President de l’R.T. Lleida i Sr. Ferran Aril Duran / Sr. Xavier
President del Comitè Esportiu de Promoció
Calles Ramos
Vicepresidenta 5èna.
Sra. Maria Lluís Gol
Tresorer
Sr. Xavier López-Atalaya Andreu
Vocal i President del Comitè d’Àrbitres
Sr. José Luis García Vela
President Comitè Marqueting i Patrocini
Sr. Ángel Rubio Moura
Vocal i President del Comitè Tècnic
Sr. Salvador Chiva Navarro
Vocal i President del Comitè de Promoció de Sr. Josep Maria Rofes Cespedes
Bàsquet
Vocal
Sr. Bernat Blanchon
Vocal
Sr. Jaume Calopa Carbonell
Vocal
Sr. Jordi Cerezuela Badia
Vocal
Sra. Marisol Colet Figa
Vocal
Sra. Pilar Landeira Guerrero
Vocal
Sr. Jordi Llaberia Escute
Vocal
Sr. Fernando Peñarrubia Muñoz
Vocal
Sra. Olga Praderas Tello
Vocal
Sr. Lluís Vergés Buenaventura
Vocal
Sra. Eulalia Vila i Sunyer

