11434 50

ESTATUTS DE LA
FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL
Assemblea General
Manresa, 1 d’agost de 2020

INDEX
CAPÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS
Secció Primera.- Concepte i regim Jurídic
Secció Segona.- Competències i funcions
Secció Tercera.- Estructura Orgànica
Secció Quarta.- Estructura Territorial
Secció Quinta.- Entitats Afiliades

1a5
6a8
9 a 13
14 a 16
17

CAPÍTOL II.- ORGANS DE GOVERN
Secció Primera.- L’Assemblea General
Secció Segona.- La Junta Directiva
Secció Tercera.- La Comissió Gestora

18 a 33
34 a 48
49 a 53

CAPÍTOL III.- ELECCIÓ, CESSAMENT I PROVISIÓ DE VANCANTS
DE LA JUNTA DIRECTIVA
Secció Primera.- Procediment Electoral
Secció Segona.- La Junta Electoral
Secció Tercera.- Cessament i provisió de vacants
Secció Quarta.- El vot de censura

54 a 68
69 a 74
75 a 80
81 a 87

CAPÍTOL IV.- ORGANS DE COL·LABORACIÓ
Secció Primera.- Normes generals
Secció Segona.- El Comitè d’Àrbitres
Secció Tercera.- El Comitè Tècnic
Secció Quarta.- El Comitè Esportiu de Promoció
Secció Cinquena.- El Comitè de Relacions Públiques i Afers Socials
Secció Sisena.- El Comitè de Màrqueting i Patrocini

88 a 91
92 a 93
94 a 96
97 a 98
99
100

CAPÍTOL V.- ORGANS DE GESTIÓ
Secció Primera.- La Gerència
Secció Segona.- La Secretaria General

101 a 102
103 a 105

CAPÍTOL VI.- LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA
Secció Primera.- Àmbit territorial, personal i material
Secció Segona.- Les faltes i sancions
Secció Tercera.- Els Òrgans Jurisdiccional i Federatius
Secció Quarta.- Règim processal
Secció Cinquena.- Els Recursos

1

106 a 108bis
109 a 110
111 a 118bis
119 a 122
123 a 127

CAPÍTOL VII.- ORGANTIZACIÓ TERRITORIAL
Secció Primera.- Normes Generals
Secció Segona.- Les Representacions Territorials
Secció Tercera.- Les Delegacions Comarcals

128 a 132
133 a 147
148 a 151

CAPÍTOL VIII.- RÈGIM ECONOMIC I DOCUMENTAL
Secció Primera.- Règim Econòmic i patrimonial
Secció Segona.- Règim patrimonial

152 a 165
166 a 167

CAPÍTOL IX.- RÈGIMS PERSONALS
Secció Primera.- Les entitats afiliades
Secció Segona.- Els jugadors
Secció Tercera.- Els entrenadors
Secció Quarta.- Els àrbitres, auxiliars de taula i tècnics arbitrals
Secció Cinquena.- Els directius

168 a 174
175 a 179
180 a 183
184 a 188
189 a 193

CAPÍTOL X.- LES LLICÈNCIES FEDERATIVES
Secció Primera.- Disposicions generals
Secció Segona.- Contingut i format

194 a 198
199 a 200

CAPÍTOL XI.- EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
Secció Primera.- Causes
Secció Segona.- Procediment

201 a 202
203 a 212

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

2

CAPÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
SECCIÓ PRIMERA.- CONCEPTE I RÈGIM JURÍDIC
Article 1.- La Federació Catalana de Basquetbol, constituïda amb anterioritat al dia 6 de
febrer de 1923 amb el nom de "Federació Catalunya Basket Ball Club", és una entitat
privada, d'utilitat pública i d'interès cívic i social, que està constituïda per associacions o
clubs esportius, agrupacions esportives, associacions esportives escolars, seccions
esportives, societats anònimes esportives i d’altres entitats privades sense afany de lucre
que incloguin, entre les seves finalitats socials, el foment i la pràctica de l’esport del
basquetbol.
Article 2.- La Federació Catalana de Basquetbol gaudeix de personalitat jurídica pròpia i
plena capacitat d'obrar per al compliment de les seves finalitats; i, es regeix per la
normativa esportiva vigent, per aquests Estatuts, per les normes reglamentàries que els
desenvolupin i pels acords que adoptin vàlidament els òrgans federatius en l'àmbit de les
seves respectives competències.
Article 3.- La Federació Catalana de Basquetbol té el seu domicili social a Barcelona, a
l’immoble número 27 de la Rambla de Guipúscoa.
Article 4.- El català, com a llengua pròpia de Catalunya ho és també de la Federació
Catalana de Basquetbol.
La Federació Catalana de Basquetbol pot utilitzar l’himne i la bandera de Catalunya a les
competicions en que participin les seves seleccions.
Article 5.- La Federació Catalana de Basquetbol, als efectes de la participació dels clubs i
entitats que té afiliats a l'activitat esportiva d'àmbit estatal, està integrada a la "Federación
Española de Baloncesto".
No obstant això, les normes i reglaments d'aquella federació espanyola només seran
aplicables als clubs afiliats a la Federació Catalana de Basquetbol, en matèria disciplinària
i competitiva, quan actuïn en competicions oficials d'àmbit estatal.

SECCIÓ SEGONA .- COMPETÈNCIES I FUNCIONS
Article 6.- És competència de la Federació Catalana de Basquetbol promocionar, ordenar,
dirigir i regular, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya, tota l'activitat de l'esport del basquetbol a Catalunya.
A aquests efectes, la Federació Catalana de Basquetbol compren dins de la modalitat
esportiva de Basquetbol les disciplines esportives del Bàsquet i del Bàsquet 3X3.
Article 7.- En l'àmbit territorial de les seves competències, són funcions pròpies de la
Federació Catalana de Basquetbol:
a) La planificació, promoció, gestió, direcció, coordinació, organització i tutela de l’esport
del basquetbol a Catalunya.
b) L’ordenació, organització, qualificació i autorització de les competicions esportives
oficials de basquetbol a Catalunya.
c) La prevenció, control i repressió del dopatge en l’esport del basquetbol.
d) La prevenció, control i repressió de la violència en l’esport del basquetbol.
e) La prevenció, control i repressió de la discriminació per raó de sexe en l’esport del
basquetbol.
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f) L’exercici de la potestat disciplinària sobre totes aquelles persones físiques i/o jurídiques
que configuren l’ens federatiu.
g) La proposició d’incorporació d’una disciplina o especialitat esportiva dins de la federació.
h) 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.
i) L’elecció dels esportistes i els tècnics que han de formar part de les seleccions
catalanes del basquetbol, així com la preparació necessària.
j) L’impuls, la planificació i el control, en coordinació amb la Secretaria General de
l’Esport, l’esport d’elit i d’alt nivell, i vetllar per la formació integral i la millora esportiva
continuada dels esportistes.
k) La col·laboració en les activitats que es desenvolupen dins l’àmbit de l’esport escolar i
universitari.
l) 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.
m) Expedir les llicències 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.
n) El control, en primera instància, dels processos electorals de la Federació.
o) L’execució de les resolucions del Tribunal Català de l’Esport.
p) Vetllar pel compliment de les normes vigents que afecten les competicions federades.
q) 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.
r) 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.
s) En general, disposar allò que convingui per a la millora de la pràctica de les modalitats o
disciplines esportives previstes.
Article 8.- La Federació Catalana de Basquetbol ostentarà la representació única i
exclusiva de la "Federación Española de Baloncesto" a Catalunya.
Per raó d'aquesta representació, a més de les funcions que li són pròpies, la Federació
Catalana de Basquetbol podrà desenvolupar a Catalunya totes les funcions i competències
que, per delegació, li pugui atorgar aquella federació espanyola.
SECCIÓ TERCERA.- ESTRUCTURA ORGÀNICA
Article 9.- Orgànicament la Federació Catalana de Basquetbol s'estructura a través de
quatre classes diferents d'òrgans funcionals: A) Els òrgans de govern i de representació; B)
Els òrgans col·laboradors; C) Els òrgans de gestió i, D) els òrgans jurisdiccionals.
Article 10.- Els òrgans de govern de la Federació Catalana de Basquetbol són:
l'Assemblea General, la Junta Directiva i, si s'escau, la Comissió Gestora.
La persona titular de la presidència de la Federació assumeix la seva representació legal.
A efectes exclusivament honorífics, l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva,
pot designar President d’Honor a qui hagués ostentat anteriorment la presidència de la
Federació.
Article 11.- Per a l'execució i desenvolupament de les funcions de govern, la Federació
Catalana de Basquetbol, tindrà necessàriament com a òrgans col·laboradors, el Comitè
d'Àrbitres, el Comitè Tècnic, el Comitè Esportiu i de Promoció, el Comitè de Relacions
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Públiques i Afers Socials, així com qualsevol altre Comitè que l'Assemblea General
d'aquesta Federació, a proposta de la seva Junta Directiva estimi convenient crear en cada
moment per al millor compliment de les finalitats federatives.
Article 12.- Els òrgans de gestió de la Federació Catalana de Basquetbol són: La Gerència
i la Secretaria General, així com qualsevol altre que l'Assemblea General d'aquesta
Federació, a proposta de la seva Junta Directiva, estimi convenient constituir per al millor
funcionament administratiu de la Federació.
Article 13.- Els Òrgans Jurisdiccionals de la Federació són: el Comitè de Competició i de
Disciplina Esportiva, i el Comitè d’Apel·lació els quals gaudiran de total i absoluta
independència respecte de qualsevol altre òrgan federatiu; així com la Junta Electoral
durant els processos electorals federatius.

SECCIÓ QUARTA.- ESTRUCTURA TERRITORIAL
Article 14.- La Federació Catalana de Basquetbol, en l'àmbit material de les seves
competències té plena jurisdicció a tot el territori de Catalunya.
Article 15.- Per a la millor organització i acompliment de les seves finalitats federatives, es
constitueixen en l'àmbit geogràfic de les respectives províncies catalanes, les
Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona, amb les competències
específiques que se'ls assigni en aquests Estatuts o que, en tot moment, se'ls les pugui
delegar.
Article 16.- De la mateixa manera, i d'acord amb les possibilitats i necessitats esportives
de cada zona, l'Assemblea General de la Federació, a proposta de la Junta Directiva,
podrà crear unitats d'àmbit geogràfic inferior, anomenades Delegacions Comarcals, per al
millor desenvolupament i promoció del Basquetbol en aquell territori.

SECCIÓ QUINTA.- ENTITATS AFLIADES
Article 17.- Són entitats afiliades a la Federació Catalana de Basquetbol els clubs
esportius, les agrupacions esportives, les associacions esportives escolars, les seccions
esportives, les societats anònimes esportives, i altres entitats privades sense afany de
lucre, que incloguin, entre les seves finalitats socials, el foment i la pràctica de l’esport del
basquetbol, i que tinguin algun equip inscrit en alguna competició organitzada per aquesta
Federació..

CAPÍTOL II - ÒRGANS DE GOVERN
SECCIÓ PRIMERA.- L'ASSEMBLEA GENERAL
Article 18.- L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern de la Federació Catalana
de Basquetbol i els acords que adopti vàlidament són vinculants per a tots els membres
afiliats, així com per a les persones sotmeses a la potestat jurisdiccional de la Federació.
Article 19.- Són membres de ple dret de l’Assemblea General de la Federació Catalana de
Basquetbol amb veu i vot la les seves reunions, el President o Presidenta de la Federació i
els representants de les entitats afiliades, segons l’article 17 d’aquests estatuts,
degudament inscrites en el Registre d’entitats esportives, que tinguin una antiguitat mínima
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d’afiliació d’un any, i que hagin participat amb algun equip en una competició oficial
organitzada per la Federació en la temporada en curs o en la immediatament anterior al
moment de convocatòria d’Assemblea.
Article 20.- La representació a l’Assemblea General de la Federació de les entitats
afiliades recau en el president o presidenta o, en el cas d’impossibilitat manifesta per
exercir la representació, en la persona que ocupi la vicepresidència, sempre que consti
inscrita en el Registre d’entitats esportives com a membre de la Junta directiva amb el
mandat en vigor, i que els estatuts vigents i inscrits li permetin actuar en representació de
l’entitat.
La representació de les entitats privades no esportives recau en el seu representat legal
sempre que consti inscrit amb el mandat en vigor en el Registre públic corresponent, o en
el responsable de la secció esportiva, sempre que aquest consti degudament inscrit en el
Registre d’Entitats Esportives.
En el cas que manqui la inscripció registre o hagi expirat el mandat, podrà actuar en
representació de l’entitat la persona que acrediti notarialment la representació de l’entitat
afiliada.
Article 21.- A les reunions de l’Assemblea General podran assistir-hi també, amb veu però
sense vot, la resta de membres de la junta directiva, el Gerent i el Secretari General de la
Federació, així com qualsevol altra persona que, pels assumptes a tractar, el president
estimi convenient convidar-la. Igualment, podran assistir-hi també, amb veu però sense
vot, els legals representants de les entitats afiliades, que no gaudeixin de l’antiguitat
d’afiliació o de participació en competicions que fixa l’article 19 d’aquests estatuts.
Tanmateix, els representants de les entitats afiliades podran assistir a l’Assemblea General
acompanyats d’una persona assessora, la qual no tindrà ni veu ni vot.
Article 22.- Són competències pròpies de l'Assemblea General les següents:
a)
b)
c)
d)

Aprovar la memòria de les activitats de l'exercici vençut.
Aprovar els comptes anuals del corresponent exercici econòmic vençut.
Aprovar el pressupost de l’exercici següent.
Aprovar les bases per les quals s'han de regir les competicions organitzades per la
Federació, així com les regles de joc dels partits.
e) Aprovar el pla general d’actuació anual i el calendari esportiu oficial; si bé les
modificacions puntuals del calendari esportiu no necessiten la convocatòria d’una nova
reunió de l’assemblea.
f) Elegir els membres, respectant el principi de paritat de gènere, que han de formar part
de la junta directiva; i ratificar els nomenaments que, per cobrir les vacants, hagués
pogut fer aquella Junta Directiva.
g) Conèixer i debatre les mocions de censura presentades segons les normes estatutàries.
h) Resoldre les propostes que la Junta Directiva acordi sotmetre a l'Assemblea.
i) Resoldre les propostes que les entitats afiliades vulguin presentar a l'Assemblea,
sempre que tinguin el suport del 10% del total d'afiliats i que tinguin entrada a la
Secretaria General de la Federació amb 40 dies d'anticipació a la data de la seva
celebració, a fi de quedar incloses en l'ordre del dia.
j) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts.
k) Fixar les quotes, tarifes arbitrals, taxes, drets i totes les aportacions econòmiques dels
seus membres.
l) Aprovar els acords que impliquin realitzar actes d'alienació, adquisició o gravamen de
béns mobles i immobles i prendre diners a préstec, el valor dels quals excedeixi del 25%
del pressupost anual de l'exercici o bé el 25% del patrimoni que consti en balanç.
m) Aprovar la convocatòria d'eleccions; el reglament, el cens provisional i el calendari
electoral.
n) Elegir els interventors que han d'aprovar l'acta de la reunió.
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o) Aprovar el Reglament Jurisdiccional així com qualsevol altre que reguli l'organització o
el funcionament intern de la Federació.
p) Crear, a proposta de la Junta Directiva, les corresponents Delegacions Comarcals
d'aquesta Federació; i regular-ne l'organització interna i les competències.
q) Conèixer i resoldre qualsevol altre qüestió que, segons aquests Estatuts, pertanyi a la
seva competència.
r) Resoldre qualsevol altre assumpte que figuri en l'ordre del dia de la reunió.
s) Dissoldre la Federació o fusionar-se amb una altra.
t) Proposar a la Secretaria General de l'Esport, per a la seva ratificació, la incorporació o
segregació d'alguna disciplina esportiva.
u) Nomenar els liquidadors de la Federació en cas de la seva dissolució.
Article 23.- L'Assemblea General es reunirà necessàriament en sessió ordinària dins els 6
primers mesos de l'any, per conèixer tots els assumptes de la seva competència, i, com a
mínim, les qüestions assenyalades en els paràgrafs a), b), c), d) i e) de l'article anterior
d'aquests estatuts.
Amb caràcter extraordinari es reunirà totes les vegades que ho acordi la Junta Directiva o
ho demani el 15% dels membres de l'Assemblea mitjançant escrit dirigit al President, amb
les signatures corresponents, en el qual s'haurà de fer constar necessàriament el motiu de
la convocatòria. En aquest cas, entre la data en què es rebi la sol·licitud i la convocatòria
feta per la Junta Directiva, no podran passar més de 30 dies.
En el cas d'haver estat demanada la reunió de l'Assemblea i que no es procedís a fer la
convocatòria en el termini establert en el paràgraf anterior, qualsevol dels signants de la
sol·licitud podrà fer avinent tal fet a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya que requerirà la Junta Directiva o, si s'escau, la Comissió Gestora, perquè faci
aquella convocatòria que, si no és realitzada en el termini de 15 dies, podrà ser convocada
directament per aquella Secretaria General.
Article 24.- Les reunions de l'Assemblea General, tant ordinàries com extraordinàries,
seran convocades per acord de la Junta Directiva i, en el seu nom, pel President amb una
anticipació mínima de 30 dies a la data de la seva celebració, mitjançant escrit dirigit a
cadascun dels membres que la integrin, on s'indicarà l'ordre del dia, així com el lloc, data i
hora de la reunió, tant en primera com en segona convocatòria. La convocatòria s'haurà
d'anunciar també en una publicació diària d'àmbit català, i a la pàgina web de la Federació.
Entre la primera i la segona convocatòria hi haurà necessàriament mitja hora de diferència.
A fi que les entitats afiliades puguin presentar propostes a l'Assemblea tal com preveu
l'apartat i) de l'article 22, la Federació Catalana de Basquetbol informarà, mitjançant
circular a totes les entitats afiliades i amb un mínim de 60 dies d'anticipació, la data de
l'Assemblea General Ordinària.
Article 25.- La informació sobre les matèries objecte de l'Assemblea ha de posar-se a
disposició de tots els seus membres en el domicili federatiu, i en el de les Representacions
Territorials, amb 30 dies naturals d'antelació a la realització de l'Assemblea, els quals en
podran demanar còpia, i se'ls l'haurà de lliurar abans de la celebració de la reunió.
Article 26.- En totes les reunions, el Secretari farà en primer lloc el recompte dels
assistents, i el President resoldrà les impugnacions o reclamacions que puguin formular els
presents en relació a la seva inclusió o exclusió.
Article 27.- L'Assemblea General restarà vàlidament constituïda en primera convocatòria
quan hi siguin presents la majoria dels seus membres. En segona convocatòria n'hi haurà
prou amb els presents, qualsevol que sigui el seu nombre.
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Article 28.- L'Assemblea serà presidida per una mesa integrada per la Junta Directiva i
actuarà com a secretari qui ho sigui de l'esmentada Junta.
El President, o la persona qui el substitueixi segons aquests Estatuts, haurà de dirigir els
debats, concedir i retirar les paraules, fixar els torns màxims d'intervencions, ordenar les
votacions i disposar el que convingui per al bon ordre de la reunió.
Article 29.- Tots els membres que, segons el que determina l’article 19 d’aquests Estatuts,
integren l’Assemblea General tenen, a traves del seu representat legal, dret a vot que
exerciran de forma individual, sense possibilitat de delegació de cap mena.
Les votacions es podran realitzar oralment mitjançant mà alçada o per escrit mitjançant vot
secret, segons determini el President, llevat que la majoria dels presents sol·licitin un
sistema concret. No obstant això, serà sempre secreta la votació per a l'elecció de la Junta
Directiva, per resoldre un vot de censura i per dissoldre la Federació o per fusionar-se amb
una altra.
Article 30.- Si en el decurs de la reunió de l'Assemblea es produïssin circumstàncies que
alteressin de manera greu l'ordre o fessin impossible la realització o continuïtat de
l'Assemblea, qui la presideixi podrà discrecionalment suspendre-la. En aquest cas, haurà
de preveure i comunicar a l'Assemblea la data de la seva represa que s'haurà de fer en un
termini no superior a 15 dies, sense necessitat de fer una nova convocatòria.
Article 31.- Els acords de l'Assemblea s'adoptaran sempre per majoria dels vots presents
en el moment de la votació. No obstant això, caldrà el vot favorable de les dues terceres
parts dels assistents a la reunió per:
a) Aprovar qualsevol vot de censura presentat segons les normes d'aquests Estatuts.
b) Aprovar qualsevol modificació o reforma dels Estatuts d'aquesta Federació.
c) Aprovar qualsevol operació de crèdit en quantitat que ultrapassi el 25% del pressupost
anual de l'exercici o bé el 25% del patrimoni que consti en balanç.
d) Aprovar qualsevol acte d'alienació, adquisició o gravamen de béns mobles o immobles,
la quantia dels quals ultrapassi els percentatges fixats en el paràgraf anterior.
e) Acordar la incorporació o segregació d'alguna disciplina esportiva a la Federació; si bé,
tal acord haurà de ser ratificat per la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya.
f) Acordar la dissolució o fusió de la Federació; si bé, en aquests casos, caldrà a més que
aquell vot de les dues terceres parts dels assistents representi, com a mínim, el 51%
dels membres de ple dret de l'Assemblea.
Article 32.- De totes les reunions de l'Assemblea, el Secretari n'aixecarà la corresponent
acta, on figurarà els acords adoptats en el decurs de la sessió; qualsevol membre podrà
demanar que hi consti el seu vot contrari a un determinat acord.
L'acta s'aprovarà en la mateixa reunió o bé en un termini de 15 dies, per delegació de 2
interventors designats per la mateixa assemblea, els quals hauran de signar l'acta
juntament amb el President i el Secretari.
En el termini dels tres mesos següents a la seva aprovació, l'acta haurà de ser tramesa a
tots els membres afiliats de la Federació.
Article 33.- Els acords adoptats per l'Assemblea General seran immediatament executius,
sense perjudici que puguin ser impugnats pels tràmits establerts en la legislació vigent
davant l'Autoritat Judicial dins el termini dels quaranta dies següents a la data de la seva
adopció.

8

SECCIÓ SEGONA .- LA JUNTA DIRECTIVA
Article 34.- La Junta Directiva es l'òrgan col·legiat a qui correspon el govern i
l’administració de la Federació, que té la funció de regir el seu funcionament així com de
promoure i dirigir les seves activitats esportives, tot acomplint i executant els acords de
l'Assemblea General.
En particular, correspon a la Junta Directiva de la Federació:
a) Estudiar i redactar les ponències que cal sotmetre a la consideració de l'Assemblea
General.
b) Fixar les dates de convocatòria de les reunions de l'Assemblea General, tant ordinàries
com extraordinàries, i l'ordre del dia de cadascuna.
c) Aprovar, en primera instància, les memòries d'activitats realitzades i la liquidació de
l'exercici econòmic vençut amb el balanç i el compte de resultats així com el pressupost
que cal sotmetre a la consideració de l'Assemblea General.
d) Regir i governar la Federació, així com regular-ne l'organització administrativa.
e) Designar d'entre els seus membres, i a proposta del President, les persones que han de
presidir els diferents òrgans de col·laboració de la Federació.
f) Nomenar els membres dels Òrgans Jurisdiccionals federatius.
g) Nomenar els Delegats Comarcals de la Federació.
h) Nomenar, d'acord amb el que s'estableix en aquests estatuts, els substituts dels
membres de la Junta Directiva que hagin cessat o hagin estat suspesos del seu mandat.
i) Aprovar les operacions de crèdit que no superin el 25% del pressupost anual de la
Federació o bé el 25% del patrimoni que consti en balanç.
j) Establir totes les directrius necessàries per al millor desenvolupament dels diferents
programes d'actuació.
k) Acordar l'admissió de les noves entitats afiliades de la Federació que ho haguessin
sol·licitat per escrit.
l) Decidir sobre qualsevol altra qüestió, el coneixement de la qual no estigui atribuïda
d'una manera expressa per aquests Estatuts a cap altre òrgan Federatiu.
m) Aprovar per majoria absoluta els contractes d’alta direcció que hagi de formalitzar la
Federació, tot fixant la quantia de la remuneració i la resta de condicions del contracte.
n) El nomenament, quan legalment correspongui, de les comissions gestores de les
entitats afiliades a la Federació, l’activitat principal de les quals sigui l’esport del
basquetbol.
o) Resoldre qualsevol cas no previst en les bases de competició aprovades per
l’Assemblea General.
p) En casos de força major o circumstàncies excepcionals, podrà suspendre total o
parcialment les competicions organitzades, així com també donar-les per finalitzades,
informant-ne a la Secretaria General de l’Esport i donant-ne compte a la primera
Assemblea que se celebri.
Article 35.- La Junta Directiva es compondrà d'un President que serà el President de la
Federació, d'un Vice-president primer, un Secretari, un Tresorer i de 18 vocals, elegits tots
ells per l'Assemblea General.
Correspon a la Presidència de la Federació atribuir, entre els membres de la seva
candidatura, els càrrecs de la Junta Directiva, així com elevar a la categoria de
Vicepresident qualsevol membre d'aquella Junta.
També seran membres de la Junta Directiva, i com a tals assistiran a les reunions, amb
veu i vot, els Presidents de les Representacions Territorials de Girona, Tarragona i Lleida,
que gaudiran, respectivament, de la categoria de Vice-presidents Segon, Tercer i Quart de
la Federació.
Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran honorífics i, per tant, no retribuïts.
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Article 36.- El període de mandat dels membres de la Junta Directiva serà de quatre anys,
i se celebrarà l'elecció en la forma i segons la programació fixada en aquestes normes
estatutàries.
El President o Presidenta de la Federació, i qualsevol que hagués estat el temps durant el
qual hagués ostentat el càrrec, nomes es podrà presentar una sola vegada a la reelecció; i,
per tant, només podrà ostentar aquell càrrec durant dos mandats consecutius.
La resta de membres de la Junta Directiva seran reelegibles indefinidament.
Qualsevol membre de la Junta Directiva per presentar-se a una reelecció caldrà renunciar
prèviament al càrrec que tinguessin en l’esmentada Junta.
Article 37.- Per poder ostentar qualsevol càrrec de la Junta Directiva de la Federació cal
ser major d'edat; tenir el veïnatge administratiu català; estar en ple ús dels drets civils i no
estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.
A més dels requisits exposats en el paràgraf anterior, per poder ser President o Presidenta
de la Federació és necessari no haver ostentat aquest càrrec durant els dos mandats
consecutius anteriors.
Article 38.- Qualsevol càrrec de la Junta Directiva de la Federació és incompatible amb la
prestació de serveis professionals sota relació laboral, civil, mercantil o la mateixa
Federació o a qualsevol de les seves entitats instrumentals.
A més d’aquesta incompatibilitat, el càrrec de President o Presidenta de la Federació és
incompatible amb el de directiu d’un club afiliat a la Federació Catalana de Basquetbol i
amb el fet de ser jugador, entrenador, delegat, àrbitre, auxiliar de taula o tècnic arbitral amb
llicència federativa en vigor.
Article 39.- La presidència de la Junta Directiva correspon al President o Presidenta de la
Federació, elegit com a tal per l’Assemblea General; i com a tal ostentarà la màxima
representació de la Federació, per la qual cosa podrà atorgar les delegacions i els poders
que siguin necessaris, fins i tot els d’ordre processal. És igualment el cap superior de
l’administració de la Federació i li correspon, entre d’altres facultats, autoritzar amb la seva
signatura, o de la persona o persones en qui delegui, els pagaments i tota mena de
documents públics o privats; així com executar els acords adoptats per l’Assemblea
General i per la Junta Directiva.
De la presidència de la Federació depèn directament el Departament de Comunicació i
Premsa, que s’encarrega de canalitzar i desenvolupar les relacions de la Federació amb
els mitjans de Comunicació socials; redactar les informacions periodístiques de noticies i
actes de la Federació i publicar-les a la pàgina web i distribuir-les als mitjans de
comunicació; recollir i traslladar als diferents òrgans de la Federació les noticies, articles o
comentaris d’interès apareguts en els mitjans de comunicació; i coordinar l’actuació dels
mitjans audiovisuals propis de la Federació en els actes que es consideri d’interès.
En els casos d’absència, vacant o malaltia, el President serà substituït pel vicepresident
primer; i, en cas d’impossibilitat d’aquest, ocuparà la presidència el membre de la Junta
Directiva, elegit per majoria simple dels membres que la integren.
Article 40.- Són responsabilitats pròpies i específiques del Tresorer, de qui depèn el
Departament d’Administració de la Federació:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Recaptar i custodiar els fons de la Federació.
Portar els llibres de comptabilitat segons la normativa legal vigent.
Realitzar els cobraments i pagaments.
Reglamentar les despeses federatives.
Exercir la inspecció econòmica de tots els òrgans descentralitzats de la Federació.
Fer els estudis i els informes que calguin per a la bona marxa de la tresoreria.
Confeccionar el balanç, comptes i pressupostos per a la seva presentació a la Junta
Directiva.
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Article 41.- La Junta Directiva haurà de reunir-se amb caràcter ordinari:
a) Després del procés electoral, per prendre possessió dels seus càrrecs.
b) Abans de l'Assemblea General per a l'aprovació de l'ordre del dia i de les ponències.
c) Una vegada, com a mínim, cada tres mesos en el decurs de cada temporada.
Article 42.- El President, amb caràcter extraordinari podrà convocar la Junta Directiva
sempre que ho consideri necessari o quan ho sol?licitin per escrit, amb indicació dels
assumptes a tractar, la tercera part dels seus membres. En aquest últim cas entre la data
de la sol·licitud i la convocatòria de la reunió no podran transcórrer més de cinc dies; i, en
tot cas, entre aquella sol?licitud i la reunió no poden passar més de quinze dies.
En el cas d'haver estat demanada la reunió i que no es procedís a fer la convocatòria en el
termini establert en el paràgraf anterior, podrà ser convocada pel membre de la Junta amb
més edat dels sol·licitants.
Article 43.- La Junta Directiva serà convocada pel President amb una anticipació mínima
de deu dies, mitjançant escrit adreçat a tots els seus membres, tot acompanyant-hi l'ordre
del dia sobre els assumptes a tractar.
Cada membre podrà proposar la inclusió d'assumptes en el corresponent temari, sempre
que l'escrit que ho sol·liciti hagi estat presentat a la Secretaria General de la Federació
amb una anticipació mínima de 12 dies de la data de la reunió
Article 44.- A les reunions de la Junta Directiva hi assistiran també, amb veu però sense
vot, el Gerent i el Secretari General de la Federació, així com qualsevol altra persona que,
pels assumptes a tractar-hi, el President o la pròpia Junta estimi convenient de convidar.
Article 45.- Les reunions restaran vàlidament constituïdes quan hi assisteixin almenys la
meitat dels seus membres.
També restarà vàlidament constituïda la Junta Directiva, tot i que no hi hagi convocatòria
prèvia, si concorren tots els seus membres, i així ho acorden per unanimitat.
El President o la persona qui el substitueixi, presidirà les reunions, dirigirà els debats,
donarà o retirarà la paraula dels assistents i limitarà el temps o el nombre de les
intervencions.
Article 46.- Els acords seran adoptats per majoria de vots dels presents, excepte en els
casos que en aquests estatuts s’exigeixi una majoria qualificada; i, en cas d'empat, serà
diriment el vot del President qui, a tal efecte, votarà sempre en darrer terme.
El sistema de votació serà determinat en cada cas pel President; però, caldrà utilitzar la
votació secreta quan així ho demani la majoria dels assistents.
Sempre que ho acceptin expressament tots els seus membres i que quedi garantida en tot
cas l’autenticitat dels que intervenen en l’adopció de decisions, la junta directiva pot
adoptar els seus acords per correu electrònic, fax, videoconferència i mitjans tècnics
anàlegs. En aquests supòsits, la corresponent acta es redacta junt amb els justificants de
fax, correus electrònics o suports corresponents.
Article 47.- El Secretari aixecarà acta dels acords adoptats a cada reunió per la Junta
Directiva i els transcriurà en el corresponent llibre d'actes.
Qualsevol membre de la Junta Directiva podrà demanar que quedi reflectit a l'acta el vot en
contra que pugui emetre contra una decisió o un acord i la seva explicació de forma
succinta.
Cada acta serà signada pel Secretari amb el vist-i-plau del President i haurà de ser
aprovada, si s'escau, en la següent reunió que celebri l'esmentada Junta.
Els acords adoptats per la Junta Directiva seran immediatament executius, sense perjudici
que puguin ser impugnats davant l'Autoritat Judicial dins el termini dels quaranta dies
següents a la data de la seva adopció.
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Article 48.- La Junta Directiva pot delegar en una Comissió Executiva designada en el seu
si totes les seves funcions excepció feta de les assenyalades als paràgraf b), c), h), i,) i m)
de l’article 34 d’aquest Estatuts, les quals seran indelegables.
En el règim de funcionament de la Comissió Executiva i l’adopció dels seus acords serà el
que determinen els articles 42 a 47 d’aquests Estatuts, amb les úniques particularitats que,
com a mínim, s’haurà de reunir una vegada al mes, i que el termini mínim d’anticipació per
convocar la reunió es redueix a tres dies.
SECCIÓ TERCERA.- LA COMISSIÓ GESTORA
Article 49.- La Comissió Gestora és l'òrgan a qui correspon, en els casos previstos en
aquests Estatuts, l'administració de la Federació i que pertanyen estatutàriament a la Junta
Directiva; si bé, ha de limitar les seves funcions i decisions al manteniment de les activitats
normals de la Federació i a la protecció dels seus interessos durant el període transitori
màxim de tres mesos en el qual haurà de convocar i realitzar noves eleccions.
Article 50.- La composició de la Comissió Gestora serà la que, per cada cas, es determina
en aquests Estatuts per als diferents supòsits en què cal constituir-la.
Els membres que la componguin elegiran d'entre ells un president i un secretari que
exerciran les funcions que estatutàriament corresponen, respectivament, al President i
Secretari de la Junta Directiva.
En cas d'absència vacant o malaltia, el President serà substituït pel membre de la
Comissió de més edat i el secretari pel més jove.
Article 51.- La Comissió serà convocada pel President amb una anticipació mínima de tres
dies i es reunirà sempre que aquest ho consideri necessari o bé quan ho demani per escrit,
amb indicació dels assumptes a tractar, la majoria dels seus membres. En aquest últim
cas,
entre la data de la sol·licitud i la de la reunió no podran transcórrer més de set dies.
Article 52.- Les reunions de la Comissió Gestora seran presidides pel seu President o per
la persona que el substitueixi; i restaran vàlidament constituïdes qualsevol que sigui el
nombre dels membres que hi assisteixin.
Els acords seran adoptats per majoria simple de vots presents i, en cas d'empat, serà
diriment el vot del seu President qui, a tal efecte, votarà en darrer terme.
El sistema de votació serà determinat en cada cas pel President. Caldrà, però, utilitzar la
votació secreta quan així ho demani la majoria dels assistents.
Article 53.- El Secretari aixecarà acta de cada reunió de la Comissió Gestora i la
transcriurà en el corresponent llibre d'actes. Cada acta serà signada pel secretari amb el
vist-i-plau del President i podrà ser aprovada en la mateixa reunió o en la següent que se
celebri.
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CAPÍTOL III - ELECCIÓ, CESSAMENT I PROVISIÓ DE
VACANTS DE LA JUNTA DIRECTIVA
SECCIÓ PRIMERA.- PROCEDIMENT ELECTORAL
Article 54.- L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà mitjançant sufragi lliure,
directe, igual i secret pels membres de ple dret de l'Assemblea General, per majoria de
vots i prèvia presentació i acceptació de candidatures tancades.
L'elecció es farà cada quatre anys, dins els cinc mesos següents d'haver-se acabat la
temporada oficial que finalitza el dia 30 de juny de cada any.
La convocatòria de les eleccions es farà mitjançant acord adoptat per l'Assemblea General
de la Federació, que haurà d'aprovar igualment el calendari i reglament electoral, les seus
de cadascun dels col·legis electorals, i el cens provisional que estarà integrat per tots els
membres de ple dret de l'Assemblea General de la Federació. També aprovarà el termini
per a la constitució de la Junta Electoral.
A la mateixa reunió s'haurà d’escollir per sorteig, d'entre tots els membres presents que
integren l'Assemblea, els components de la Junta Electoral que estarà formada per tres
membres titulars i una llista àmplia de suplents.
Article 55.- Amb l’esmentat acord de l’Assemblea General comença el període electoral, i
per a la data assenyalada en el calendari electoral aprovat, es convocarà tots els membres
de ple dret de l’Assemblea General de la Federació per procedir a l’elecció dels membres
de la Junta Directiva, que es desenvoluparà simultàniament en cadascun dels col·legis
electorals previstos a la convocatòria.
Entre el dia que es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la realització de
l’elecció ha de transcórrer un mínim de 30 dies naturals i un màxim de 45.
Article 56.- L'acord de convocatòria de les eleccions, el calendari electoral, les seus dels
col·legis electorals on simultàniament es realitzaran les votacions, la composició del cens i
el nom dels membres de la Junta Electoral, restaran publicats a partir del dia següent de
l'acord adoptat per l'Assemblea General, en la pàgina web de la Federació.
Igualment, aquell acord de convocatòria de les eleccions, la seu dels col·legis electorals, i
el calendari electoral es notificarà a tots els membres de ple dret de la Federació, tot
anunciant-se també en un diari esportiu de Catalunya i es comunicarà a la Secretaria
General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, i a la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya.
Article 57.- La presentació de candidatures haurà de fer-se en un termini comprès entre
vint i quinze dies naturals abans de la data assenyalada per a l’acte de l’elecció, mitjançant
escrit dirigit al president de la Junta Electoral i adreçat al domicili de la Federació, en el
qual hi constarà la llista de tots els candidats, que no podrà ser inferior als 2/3 dels càrrecs
elegibles, encapçalada pel qui es presenti com a President i signada per tots ells en prova
de conformitat.
Les candidatures que es pressentin, han de procurar reflectir una presència equilibrada
entre dones i homes.
Les propostes de candidatures hauran de tenir el suport d'un nombre de membres de
l'Assemblea que representin un mínim del 10% dels seus components. Tot membre de
l'Assemblea pot donar suport a més d'una candidatura.
Article 58.- Cap persona no podrà formar part de més d'una candidatura; ja que, en el cas
que no fos així, s'anul·larien totes les candidatures on hi figurés la mateixa persona.
Tampoc podrà ser admesa cap candidatura en què hi figurin candidats que no reuneixin les
condicions d'elegibilitat que s'exigeixen en els presents Estatuts.
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Igualment, no podrà admetre's cap candidatura en la qual hi hagi algun membre de la
Junta Directiva de la Federació o, si s'escau, de la Comissió Gestora, si abans de l’inici del
termini de presentació de candidatures no hagués renunciat al seu càrrec.
Article 59.- En el supòsit que tots o la majoria dels membres de la Junta Directiva
dimiteixin per presentar-se com a candidats a les eleccions, la resta de membres que no
hagin cessat, juntament, en el seu cas, amb els suplents de la Junta Electoral, fins a
integrar un mínim de cinc persones, es constituiran en Comissió Gestora amb l'objectiu
d'administrar la Federació fins al dia de la proclamació de la candidatura guanyadora.
Article 60.- Un cop finalitzat el període per a la presentació de les candidatures, la Junta
Electoral resoldrà, dins dels tres dies naturals següents, sobre l'admissió de les
candidatures presentades, i ho comunicarà al primer signant de l'escrit de presentació de
la candidatura.
En cas de no admissió d'alguna candidatura, s'haurà de donar les raons que ho determinin.
La Junta Electoral té l’obligació de facilitar una còpia del cens electoral a totes les
candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.
Article 61.- Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, la
Junta Electoral amb els membres suplents i, en el seu cas, els membres de la Junta
Directiva que no hagin cessat, constituiran una Comissió Gestora, amb l'objectiu
d'administrar la Federació i convocar i realitzar noves eleccions en un termini màxim de
tres mesos.
Article 62.- Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, no es realitzarà
l'acte de la votació i la Junta Electoral en donarà compte a la Secretaria General de l'Esport
de la Generalitat de Catalunya a fi que el Secretari General, o la persona a qui delegui, faci
la proclamació del President i de la nova Junta Directiva; així com al Registre d'Entitats
Esportives i tant a la "Federación Española de Baloncesto" com a la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya.
Article 63.- Si s'haguessin presentat i acceptat més d'una candidatura, a la data i hora
fixada en l'acord de convocatòria, es procedirà a l’acte electoral, que es desenvoluparà
simultàniament en cadascun dels col·legis electorals previstos a la convocatòria.
En aquest acte només podran votar les persones que, segons el que determina l’article 20
d’aquests Estatuts, acreditin la representació legal dels membres que constitueixin
l’Assemblea General de la Federació així com el president d’aquesta o la persona que
estatutàriament el substitueixi.
Article 64.- Les entitats que integren l’Assemblea General, i que tinguin el seu domicili
social dins l’àmbit geogràfic de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, exerciran el
seu dret de vot en el col·legi electoral de la respectiva Representació Territorial a la qual
pertanyin. El President de la Federació i la resta de membres d’aquella Assemblea General
exerciran el seu dret de vot en el col·legi electoral de Barcelona.
La Junta Electoral controla l’acte de les votacions, a qui se li ha de comunicar
immediatament qualsevol incidència que es pugui produir en els col·legis electorals; i, si
s’escau, també el supervisen els interventors designats pels candidats o pels representats
enviats per la Secretaria General de l’Esport o per la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya. Aquests interventors i representants poden supervisar igualment l’acte de les
votacions de tots i de cadascun dels col·legis electorals on es celebri l’elecció.
La votació serà secreta i es farà mitjançant una papereta que s'introduirà dins un sobre,
que haurà de ser del model oficial aprovat prèviament per la Junta Electoral. En cap cas
seran admesos els vots per correu ni per delegació.
Cada elector haurà de votar una sola candidatura i no s'admetrà cap modificació en la
composició tancada de les candidatures.
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Article 65.- Un cop acabada la votació, cada mesa electoral farà l'escrutini dels vots
emesos.
A tots els efectes serà nul:
a) El vot emès en un sobre o papereta no oficial.
b) El vot emès en una papereta sense sobre o en un sobre on hi hagi més d'una papereta
amb candidatures diferents.
c) La papereta en la qual s'hagués introduït qualsevol modificació o esmena de la
candidatura tancada.
Article 66.- La mesa electoral, juntament amb els interventors designats, en el seu cas, per
cadascuna de les candidatures, i amb els representats que haguessin pogut designar la
Secretaria General de l’Esport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya,
redactaran la corresponent acta, en la qual hi haurà de figurar el nombre d'electors que
haguessin exercit el seu dret de vot, els vots vàlids emesos, els vots nuls, el resultat de la
votació i les incidències o reclamacions que s'hagin produït.
Tot seguit es procedirà a la destrucció de les paperetes, excepció feta de les declarades
nul·les o les que haguessin estat objecte d'alguna reclamació que, després de ser
signades pels membres de la mesa electoral i, en el seu cas, pels interventors i
representant , caldrà unir-les a la corresponent acta.
Les actes de les meses electorals, juntament amb les paperetes declarades
nul·les o objecte de reclamació, seran trameses immediatament a la Junta Electoral que
farà l’escrutini final de la votació, de la qual aixecarà la corresponent acta.
Article 67.- En cas d'igualtat en el nombre de vots assolits entre dues o més candidatures,
es farà una segona votació, entre les candidatures empatades, set dies després en els
mateixos col·legis electorals, hora i condicions, mitjançant convocatòria de la Junta
Electoral que es publicarà a la pàgina web de la Federació.
Article 68.- L'acta de proclamació per la Junta Electoral de la candidatura guanyadora s'ha
de comunicar, mitjançant certificació, dins els tres dies següents, al primer signant de
cadascuna de les candidatures presentades, a la Secretaria de l'Esport de la Generalitat
de Catalunya, a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i a la “Federación
Española de Baloncesto”.
SECCIÓ SEGONA.- LA JUNTA ELECTORAL
Article 69.- El càrrec de membre de la Junta Electoral és incompatible amb la condició de
candidat o de familiar de candidat, tant per afinitat com per consanguinitat fins al tercer
grau, amb l’existència de relacions laborals o contractuals amb un candidat, i amb la de
membre de la Junta Directiva o Comissió Gestora.
Si es produeix aquesta incompatibilitat o concorre en la persona electa alguna
circumstància que la impossibiliti d'exercir el càrrec, ha de ser substituïda pels suplents
elegits.
Article 70.- Si els elegits com a titulars o suplents per compondre la Junta Electoral es
neguessin a prendre possessió o exercir el seu càrrec, de manera que no es pugui
constituir aquest òrgan electoral, han de ser substituïts pels membres que designi a l'efecte
la Junta Directiva de la Federació o, en el seu cas, la Comissió Gestora.
Article 71.- Els tres components de la Junta Electoral han de prendre possessió del càrrec
i constituir-la formalment en el termini fixat per l'Assemblea General en l'acord de
convocatòria d'eleccions.
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En l'acte de constitució han d'elegir el President. Actuarà com a Secretari, amb veu però
sense vot, qui ho sigui de la Junta Directiva, o la persona a qui delegui, que aixecarà 16
acta de totes les reunions i dels acords que prengui la Junta Electoral, amb el vist-i-plau del
President.
A totes les reunions de la Junta Electoral podran assistir, en el seu cas, amb veu pero
sense vot, un representat designat per la Secretaria General de l’Esport i un altre designat
per la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
La Junta Electoral així constituïda ha de mantenir el seu mandat i les funcions fins a
l'acabament del procés electoral.
Article 72.- La Junta Electoral té les funcions següents:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de l'Assemblea
respecte al cens o les llistes electorals.
b) Aprovar el cens electoral definitiu.
c) L'admissió o el refús de les candidatures i la seva proclamació.
d) Facilitar el cens electoral o totes les candidatures proclamades que així ho sol·licitin.
e) Decidir, a instància de qualsevol membre de l'Assemblea o candidat, o per iniciativa
pròpia, sobre qualsevol incident que sorgeixi del procés electoral i que pugui constituir
una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar els principis de
publicitat, d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que
han de ser presents en tot el procés electoral.
f) Publicar el resultat de les eleccions i dur a terme les comunicacions que legalment
s'estableixin.
g) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de
l'Assemblea o candidats en qualsevol fase del procés electoral.
Article 73.- Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un termini
màxim de tres dies després que s'hagi produït el fet objecte d'impugnació; i la resolució de
la Junta, que serà immediatament executiva, s'ha de dictar dins els tres dies següents.
Article 74.- Contra els acords de la Junta Electoral pot interposar-se recurs davant el
Tribunal Català de l’Esport, en el termini dels tres dies següents a la seva notificació.
Aquesta resolució exhaureix la via administrativa.

SECCIÓ TERCERA.- CESSAMENT I PROVISIÓ DE VACANTS
Article 75.- Els membres de la Junta Directiva cessaran en els seus càrrecs per les causes
següents:
a)
b)
c)
d)

Per l'acabament del mandat natural per al qual van ser elegits.
Per dimissió o renúncia del seu càrrec.
Per mort o incapacitat que impedeixi l'exercici del seu càrrec.
Per decisió disciplinària executiva que l'inhabiliti per a ocupar els càrrecs en els òrgans
de govern de la Federació.
e) Per incórrer en alguna causa d'inelegibilitat o d'incompatibilitat assenyalada en aquests
Estatuts.
f) Per aprovació d'un vot de censura.
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Article 76.- Un membre de la Junta Directiva podrà ser suspès temporalment en el seu
mandat per alguna de les causes següents:
a) Per sol·licitud de l’interessat, quan concorrin circumstàncies que ho justifiquin, i així ho
aprovi la Junta Directiva.
b) Per acord de la Junta Directiva, quan s’instrueixi un expedient disciplinari a un membre
de la Junta. Aquesta suspensió ha de ser durant el temps de la instrucció de l’expedient.
c) Per inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària executiva.
d) Per inassistència sense causa justificada, de manera reiterada a les reunions de la
Junta Directiva.
Article 77.- En el cas d'existir alguna vacant en la Junta Directiva, sia perquè la
candidatura proclamada no cobria tots els càrrecs o perquè s'ha produït el cessament o
suspensió posterior d'algun dels seus membres, la pròpia Junta Directiva, a proposta del
President de la Federació, podrà nomenar provisionalment les persones que hagin de
cobrir aquelles vacants fins a la propera reunió de l'Assemblea General que haurà de
ratificar el seu nomenament, procurant que amb aquests nomenaments no es desequilibri
la proporció entre homes i dones.
No obstant això, durant la primera meitat del mandat, no es poden incorporar a la nova
Junta Directiva, aquells membres de l’antiga Junta que no haguessin dimitit abans del
procés electoral, ni tampoc els membres de la Junta Electoral o els de la Comissió
Gestora.
En tot cas, si per qualsevol causa cessa el President, aquest serà substituït de la manera
que es determina en aquests Estatuts.
Article 78.- No obstant el que disposa l'article anterior, en el cas que les vacants
afectessin més del 50% dels membres de la Junta Directiva, si els membres que restin en
els càrrecs directius fossin un mínim de 5 i un d'ells fos el President, es constituiran en
Comissió Gestora, amb l'objecte d'administrar la Federació i convocar i realitzar noves
eleccions en el termini màxim de tres mesos.
En el cas de no romandre en els seus càrrecs els directius establerts en el paràgraf
anterior, caldrà procedir a la convocatòria de l'Assemblea General que haurà d'elegir,
d'entre els seus membres, una Comissió Gestora integrada per un mínim de 5 persones
amb la finalitat fixada abans.
Article 79.- Els càrrecs vacants proveïts transitòriament i també els designats per a
ocupar-los, ho són només per al temps que resti de mandat en el càrrec i sense que la
designació alteri el temps natural del mandat.
Article 80.- En el supòsit que la provisió transitòria es faci com a conseqüència de la
substitució d'un membre amb el mandat suspès temporalment, el mandat del designat pel
substituir-lo s'ha de limitar exclusivament al temps de la suspensió i sense que pugui
excedir del mandat natural del substituït.
SECCIÓ QUARTA.- EL VOT DE CENSURA
Article 81.- Perquè es pugui sol·licitar un vot de censura contra el President de la
Federació, la totalitat de la seva Junta Directiva o qualsevol dels seus membres, caldrà que
la majoria dels membres de la mateixa Junta o, com a mínim, el 15% dels membres de
l'Assemblea General, ho demani per escrit motivat, amb la signatura i els requisits
necessaris per a la identificació dels sol·licitants.
No es pot promoure cap vot de censura fins que transcorrin sis mesos des de l’ elecció
d’una nova Junta Directiva.
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Article 82.- Un cop presentada la sol·licitud del vot de censura davant de la Secretaria
General de la Federació, s'ha de constituir, dins els deu dies següents, una mesa de cinc
persones formada per dos membres designats per la Junta Directiva, els dos primers
signants de la sol·licitud i un delegat designat per La Unió de Federacions Esportives
Catalanes, que en serà el President.
En el moment de constituir-se la mesa, s'elegirà d'entre els seus integrants la persona que
haurà d'actuar com a Secretari.
Article 83.- Comprovada per la mesa l'adequació de la sol·licitud als requisits assenyalats
en aquests Estatuts, i dins el termini màxim de cinc dies, la Junta Directiva ha de convocar
l'Assemblea General, per tal que aquesta es reuneixi en un termini no superior als vint dies
següents, a comptar des de l'endemà de la convocatòria, amb la finalitat de dur a terme
l'acte de la votació.
En el cas que la Junta Directiva no nomeni els membres de la mesa o no convoqui
l’Assemblea General, la Secretaria General de l’Esport, a petició dels dos signants de la
sol·licitud, pot requerir la Junta Directiva que ho dugui a terme. Si es fa cas omís d’aquest
requeriment, la Secretaria General de l’Esport ha de nomenar discrecionalment les
membres de la mesa que faltin o, si s’escau, convocar directament l’Assemblea General
amb la finalitat de dur a terme l’acte de la votació.
Article 84.- La reunió de l’Assemblea General, que estarà integrada per les persones que
fixa l’article 20 d’aquests Estatuts, serà controlada per la mesa constituïda segons l’article
82, i començarà amb una exposició, amb un màxim de 20 minuts de durada, dels motius
pels quals s'ha presentat el vot de censura, la qual haurà de ser feta per un dels signants
d'aquella sol·licitud
A continuació, i amb el mateix temps, podrà fer ús de la paraula la persona contra qui es
dirigeix el vot de censura. Els dos intervinents podran, si ho estimen convenient, parlar en
tràmit de rèplica i duplica, per un temps no superior a cinc minuts.
Article 85.- Un cop finalitzat el debat, es procedirà a la votació, la qual serà secreta, i es
consignarà en la corresponent papereta "si" o "no" , segons recolzin o rebutgin el vot de
censura presentat.
Tot seguit es farà l'escrutini pel Secretari de la mesa constituïda d'acord amb l'article 82
d'aquests Estatuts; i després, el seu President donarà el resultat final de la votació
Per aprovar-se el vot de censura caldrà el vot favorable de les dues terceres parts dels
membres assistents a la reunió de l'Assemblea General.
Article 86.- Si el vot de censura no hagués estat aprovat, els qui l'haguessin presentat no
podran presentar-ne un altre fins que hagi transcorregut dos anys de la data de la reunió
de l'Assemblea General.
Article 87.- Si el vot de censura hagués estat aprovat per l'Assemblea General, el
President, la Junta Directiva o els membres a qui afecti cessaran automàticament i
s'aplicarà el règim de transició previst en aquest Estatuts per proveir les vacants
produïdes.
En el cas de no romandre en els seus càrrecs, a causa del vot de censura aprovat, el
nombre mínim de directius que fixa l'article 78 d'aquests Estatuts per a poder-se constituir
com a Comissió Gestora, a la mateixa reunió de l'Assemblea en què s'hagués aprovat
aquell vot de censura caldrà que es procedeixi a l'elecció dels membres de l'esmentada
Comissió.
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CAPÍTOL IV - ÒRGANS DE COL·LABORACIÓ
SECCIÓ PRIMERA.- NORMES GENERALS
Article 88.- Per a la consecució de les finalitats federatives i per al millor desenvolupament
de les seves funcions de govern, la Federació Catalana de Basquetbol s'organitza
funcionalment a través de diferents òrgans de col·laboració, l'estructura fonamental dels
quals és el "Comitè" que, depenent de la Junta Directiva, exerciran les funcions i
competències que se'ls atorgui en aquests estatuts així com qualsevol altra funció que la
Junta Directiva els pugui delegar en cada moment, les quals hauran de ser ratificades per
l'Assemblea General.
Article 89.- Cadascun d'aquests Comitès serà presidit i en serà responsable un membre
de la Junta Directiva, nomenat per acord d'aquesta mateixa Junta a proposta del President
de la Federació.
Article 90.- Els òrgans de col·laboració es poden estructurar, a proposta del seu respectiu
president i responsable, per acord de la Junta Directiva, com a òrgans unipersonals o
col·legiats.
En tot cas, els reglaments interns que es puguin aprovar per la Junta Directiva de la
Federació, a proposta del respectiu president de cada Comitè, per regular-ne la composició
i funcionament, hauran de ser ratificats per l'Assemblea General.
Article 91.- En cas d'estructurar-se el corresponent Comitè com un òrgan col·legiat, els
membres seran designats per la Junta Directiva a proposta del respectiu responsable; i,
actuarà com a Secretari qui ostenti el càrrec de Secretari General de la Federació o la
persona a qui delegui aquestes funcions.
A manca d'una normativa específica, serà d'aplicació, per analogia, i pel que fa al seu
funcionament intern i règim de sessions, el que disposen els articles 43 i següents
d'aquests Estatuts.

SECCIÓ SEGONA.- EL COMITÈ D'ÀRBITRES
Article 92.- El Comitè d'Àrbitres és l'òrgan de col·laboració, que depèn de la Junta
Directiva d'aquesta Federació, el qual té cura de la formació tècnica permanent dels
àrbitres i de l'enquadrament i organització del servei de l'arbitratge en l'àmbit català; i, pel
que fa al cas, li corresponen, entre d'altres, les següents funcions:
a) Designar l'equip arbitral que hagi de participar en els partits de les competicions
programades per la Federació.
b) Proposar anualment els criteris de classificació tècnica dels àrbitres, auxiliars de taula i
tècnics arbitrals que hagin de participar en les diferents competicions, en funció dels
següents paràmetres: edat, experiència, proves físiques i psicotècniques i coneixement
dels reglaments i regles de joc.
c) Confeccionar anualment la relació de persones capacitades per poder actuar com a
àrbitre, auxiliar de taula o tècnic arbitral a fi d'habilitar-les com a tals per poder actuar en
les competicions que designi la Federació Catalana de Basquetbol.
d) Enquadrar anualment els àrbitres, auxiliars de taula i tècnics arbitrals, a qui se'ls hagi
lliurat la corresponent llicència federativa, a les diferents categories que s'estableixin.
e) Estudiar i proposar a la Junta Directiva de la Federació les tarifes arbitrals per als partits
de les diferents competicions.
f) Vetllar per la formació actualitzada i permanent de tots els àrbitres, auxiliars de taula i
tècnics arbitrals, organitzant els corresponents cursos de reciclatge i portant a terme les
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proves adients i cursets per al manteniment físic i tècnic, amb la finalitat d'aconseguir un
nivell òptim de coneixement i preparació.
Article 93.- Dins del Comitè d’Àrbitres restarà enquadrat el funcionament l'Escola
d'Àrbitres.
L’Escola d’Àrbitres té com a tasca fonamental la captació de nous àrbitres i auxiliars de
taula, així com l'ensenyament i formació d'aquestes persones que s'inicien en la tècnica
arbitral.
Correspon a l'Escola d'Àrbitres fixar en cada moment les persones que han superat
satisfactòriament el període de pràctiques i estan capacitades per a poder sol·licitar
llicència federativa que els habiliti per a poder actuar com a àrbitre o auxiliar de taula en els
partits de les competicions que designi aquesta Federació.
Igualment, correspon a l'Escola d'Àrbitres confeccionar les llistes dels seus alumnes que
en període de pràctiques els habiliti mitjançant la corresponent llicència per a actuar com a
tals en les competicions que es fixin.

SECCIÓ TERCERA.- EL COMITÈ TÈCNIC
Article 94.- El Comitè Tècnic és l’òrgan de col·laboració que depèn de la Junta Directiva, i
té com a tasca fonamental la planificació, confecció i desenvolupament dels programes de
l'ensenyament del Basquetbol als entrenadors i jugadors amb la finalitat d'aconseguir un
nivell òptim en les seves respectives preparacions.
Igualment correspon al Comitè Tècnic l'organització, direcció i control de les diferents
seleccions catalanes de basquetbol, proposant-ne els programes d'activitats i
competicions, així com els seleccionadors que s'hagin de fer càrrec dels plans de
preparació.
Dins el Comitè Tècnic restaran enquadrades funcionalment l'Escola d'Entrenadors i
l'Escola de Promoció de Bàsquet, així com els Departaments de Tecnificació tant
masculina com femenina.
Article 95.- L'Escola de Promoció de Bàsquet té com a tasca fonamental promoure
l'ensenyament de la pràctica del Basquetbol a través de diferents entitats o institucions,
amb les quals col·laborarà amb els mitjans tècnics al seu abast a fi i efecte d'aconseguir
una ensenyança planificada d'aquest esport.
Article 96.- L'Escola d'Entrenadors desenvoluparà la seva activitat, en coordinació amb
l'Escola Catalana de l'Esport de la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya, a fi de lliurar els títols necessaris per a poder actuar com entrenador i ensenyar
com a tal la tècnica de l'esport del Basquetbol als jugadors així com preparar i entrenar els
equips que participin en les diferents competicions organitzades per aquesta Federació.
SECCIÓ QUARTA.- EL COMITÈ ESPORTIU I DE PROMOCIÓ
Article 97.- El Comitè Esportiu i de Promoció és l'òrgan de col·laboració, que depèn de la
Junta Directiva de la Federació, i que té com a funcions primordials, per un cantó, estudiar i
proposar les normes i bases per les quals s'han de regir cada temporada les competicions
organitzades per aquesta Federació; i, per un altre, la promoció, divulgació i
desenvolupament de l'esport del Basquetbol arreu de Catalunya.
Dins del Comitè Esportiu i de Promoció, s’enquadren el Departament d’Activitats, a qui
correspon gestionar totes les competicions organitzades per la Federació, i el Departament
de Llicències, que s’encarrega de gestionar la tramitació i el lliurament de les llicències
federatives.
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Article 98.- Correspon també al Comitè Esportiu i de Promoció la coordinació de les
diferents Representacions Territorials i Delegacions Comarcals d'aquesta Federació, a fi i
efecte de dur a terme la seva tasca tant de divulgació com de promoció d'aquest esport.
SECCIÓ QUINTA.- EL COMITÈ DE RELACIONS PÚBLIQUES I AFERS SOCIALS
Article 99.- El Comitè de Relacions Públiques i Afers Socials és l'òrgan de col·laboració,
que depèn de la Junta Directiva de la Federació que té, entre d'altres, les funcions
següents:
a) Impulsar les campanyes promocionals de tot tipus que organitzi la Federació, tot vetllant
sempre per la bona imatge federativa.
b) Organitzar i portar a bon terme els actes socials i benèfics que realitzi la Federació.
c) Proposar a la Junta Directiva l'atorgament dels guardons i distincions federatius.
d) Promoure la presència activa de la Federació en la societat civil catalana.
e) Tenir cura de les relacions exteriors de la Federació amb les diferents entitats i
institucions, tant públiques com privades.
f) Tenir cura del protocol que s’ha d’observar en els actes i esdeveniments organitzats per
la Federació, i vetllar pel tractament que ha de rebre el president i els directius quan
assisteixen a actes organitzats per altres entitats.
SECCIÓ SISENA.-

EL COMITÈ DE MÀRQUETING I PATROCINI

Article 100.- El Comitè de Màrqueting i Patrocini és l’òrgan de col·laboració, que depèn de
la Junta Directiva de la Federació, i que té com a funcions primordials desenvolupar
projectes i realitzar les gestions necessàries per a la recerca i l’establiment d’acords,
contractes i convenis propis de l’àmbit, per l’obtenció de recursos, col·laboracions,
intercanvis i patrocinadors, que reverteixin en la consolidació i promoció de la Federació.

CAPÍTOL V - ÒRGANS DE GESTIÓ
SECCIÓ PRIMERA.- LA GERÈNCIA
Article 101.- La Gerència és l'òrgan de gestió de la Federació, que amb independència del
personal que se li assigni, tindrà al davant un Gerent designat per majoria absoluta de la
Junta Directiva de la Federació.
La relació laboral entre la Federació i el Gerent s’ha de formalitzar a través d’un contracte
d’alta direcció.
Article 102.- Correspon al Gerent de la Federació, entre d'altres, les següents funcions:
a) Executar i acomplir els acords adoptats pels òrgans de govern de la Federació.
b) Coordinar les funcions encomanades als diferents òrgans de col·laboració de la
Federació, proposant les mesures adients per al millor desenvolupament d'aquelles
tasques.
c) Coordinar tota la gestió administrativa de les diferents dependències federatives,
estructurant i racionalitzant els processos i sistemes de treball.
d) Ostentar el càrrec de cap de recursos humans i, com a tal, adscriure, segons les
necessitats de cada moment, el personal administratiu de la Federació a les diferents
dependències

21

e) Realitzar i dur a terme les funcions i tasques que especialment i en cada moment se li
puguin encomanar pels diferents òrgans de govern i col·laboració de la Federació.
SECCIÓ SEGONA.- LA SECRETARIA GENERAL
Article 103.- La Secretaria General és l'òrgan de gestió administrativa de la Federació que,
amb independència del personal administratiu que se li adscrigui, estarà regida i en serà
responsable una persona designada per la majoria de la Junta Directiva de la Federació,
que ostentarà el càrrec de Secretari General.
La relació laboral entre la Federació i el Secretari General s’ha de formalitzar a traves d’un
contracte d’alta direcció.
Article 104.- El Secretari General de la Federació actuarà com a Secretari de tots els seus
òrgans de col·laboració, si bé podrà delegar per a aquestes funcions la persona que estimi
convenient.
Del Secretari General també depèn orgànicament el Departament d’Informàtica i Noves
Tecnologies de la Federació, que li correspon atendre les necessitats que, en matèria de
tecnologies de la informació, pogués tenir en cada moment la Federació, tot dissenyant,
administrant i mantenint les xarxes i aplicacions informàtiques corresponents.
Article 105.- Són funcions pròpies del Secretari General:
a) Aixecar la corresponent acta de les reunions que celebrin els diferents òrgans de
col·laboració de la Federació.
b) Preparar la documentació i els informes necessaris per a les reunions, tant dels òrgans
de govern com dels de col·laboració.
c) Trametre als diferents membres dels òrgans de govern i de col·laboració de la
Federació les corresponents actes de les reunions celebrades.
d) Portar tots els llibres de registre i l'arxiu de la Federació.
e) Lliurar i signar, amb el vist-i-plau del President, totes les certificacions que s'hagin de
lliurar.
f) Tramitar els expedients administratius i preparar les resolucions dels assumptes
generals.
g) Fer les estadístiques i preparar la memòria anual de les activitats dels diferents òrgans
federatius.
h) Facilitar als directius i als membres dels diferents òrgans de la Federació les dades i els
antecedents que els calgui per a les tasques de la seva competència.
i) Actuar com a Cap d'administració del personal.

CAPÍTOL VI - LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA
SECCIÓ PRIMERA.- ÀMBIT TERRITORIAL, PERSONAL I MATERIAL
Article 106.- En l'àmbit territorial, la Federació Catalana de Basquetbol té plena jurisdicció
en tot el territori de Catalunya.
Pel que fa a l'àmbit personal, resten sotmesos a la jurisdicció d'aquesta
Federació tots els seus directius i els de les seves Representacions Territorials i
Delegacions Comarcals; els àrbitres i auxiliars de taula amb llicència federativa en vigor;
les entitats afiliades a aquesta Federació, així com els seus directius, entrenadors,
delegats i jugadors.
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Pel que fa a l'àmbit material, la jurisdicció de la Federació Catalana de Basquetbol s'estén
a l’àmbit competitiu, a l’àmbit disciplinari i a l’àmbit electoral.
Article 107.- La potestat jurisdiccional d'àmbit competitiu confereix als òrgans federatius
competents la facultat de conèixer i resoldre les reclamacions presentades sobre qüestions
que, sense tenir naturalesa disciplinària, es plantegin en relació o com a conseqüència de
la pràctica de l'esport del Basquetbol així com dels partits i competicions organitzades per
aquesta Federació.
En aquest sentit, i a títol merament indicatiu, correspon a la jurisdicció d'aquest àmbit
competitiu:
a) Les reclamacions presentades amb la finalitat de donar per acabades la vinculació
esportiva entre jugadors o entrenadors i clubs o associacions esportius afiliats a aquesta
Federació.
b) Les qüestions sobre nul·litat o validesa de les llicències expedides per la Federació.
c) Les discrepàncies entre jugadors i clubs afiliats a la Federació sobre la concessió o
denegació de les corresponents cartes de baixa.
d) Les reclamacions presentades sobre repetició de partits celebrats o represa d'aquells
suspesos; resultats i classificacions o qualsevol altra derivada o relacionada amb elles.
Article 108.- La potestat jurisdiccional d'àmbit disciplinari, s'estén a conèixer les infraccions
de les regles de joc comeses en el transcurs d'un partit; les infraccions en la conducta
esportiva que vulnerin el que disposen les normes específiques de disciplina i convivència
esportiva, siguin o no comeses durant el transcurs d'un partit; i, finalment les infraccions de
les normes de conducta associativa que comportin l'incompliment de les prescripcions
reglamentàries fixades a l'efecte.
En aquest sentit, aquesta potestat confereix la facultat als òrgans federatius competents de
conèixer, jutjar i, si s'escau, sancionar les conductes de les persones o entitats sotmeses a
la jurisdicció federativa esmentades en l'article 106 d'aquests Estatuts; excepte en el cas
d'infraccions contra les regles de joc o la conducta esportiva comeses amb motiu d'un partit
corresponent a una competició d'àmbit estatal o internacional que la competència
correspondrà, respectivament, a la F.E.B. i a la FIBA.
Article 108 bis.- La potestat jurisdiccional d’àmbit electoral confereix als òrgans federatius
competents la facultat de conèixer i resoldre les qüestions que puguin sorgir en els
processos electorals d’aquesta Federació i de les seves entitats afiliades, l’activitat
esportiva principal de les quals sigui l’esport del basquetbol; així com els procediments
establerts per la censura o reprovació de la gestió del president i la junta directiva
d’aquesta Federació i d’aquelles mateixes entitats.
SECCIÓ SEGONA.- LES FALTES I SANCIONS
Article 109.- D'acord amb el que disposa l'article anterior d'aquests Estatuts, constituirà
falta qualsevol conducta tipificada com a tal en el reglament disciplinari d'aquesta
Federació.
En aquest sentit, la Federació Catalana de Basquetbol desenvoluparà, amb total respecte
a les disposicions contingudes en el Text únic de la Llei de l’Esport, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2000 de 31 de juliol, un reglament de règim disciplinari on s'haurà de preveure:
a) Un sistema tipificat d'infraccions amb l'especificació del seu caràcter lleu, greu o molt
greu.
b) Un sistema de sancions proporcional al d'infraccions previstes.
c) La determinació dels eximents, els atenuants i els agreujants de la responsabilitat, així
com els requisits perquè s'extingeixi i prescrigui
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Article 110.- Les sancions no poden tenir mai efectes retroactius, excepte en el cas o en
allò que afavoreixi els inculpats.
Igualment tampoc es podrà imposar cap sanció que no es trobi reglamentàriament
establerta amb anterioritat a la comissió de la falta corresponent, ni imposar tampoc una
doble sanció pels mateixos fets.
SECCIÓ TERCERA.- ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS FEDERATIUS
Article 111.- Sense perjudici de les facultats que corresponen als àrbitres per a jutjar les
infraccions tant a les regles de joc com a la conducta esportiva comeses durant els partits,
la potestat jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol, tant en l'àmbit competitiu
com en l'àmbit disciplinari, correspon en primera instància al Comitè de Competició i de
Disciplina Esportiva d'aquesta Federació.
Article 112.- El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, per acord de la Junta
Directiva de la Federació, i segons les necessitats de cada moment, es pot estructurar com
un òrgan unipersonal o bé col·legiat. En el primer cas, la seva titularitat correspondrà a un
Jutge únic designat per la Junta Directiva a proposta del President de la Federació, que
haurà d'ésser necessàriament llicenciat en dret i amb experiència en matèria jurídicoesportiva.
En el cas d'estructurar-se com un òrgan col·legiat, estarà constituït per un nombre de
membres no inferior a tres ni superior a cinc, designats per la Junta Directiva a proposta
del President de la Federació. El President d'aquest òrgan col·legiat haurà de ser
necessàriament llicenciat en dret i amb experiència en matèria jurídico-esportiva; i la resta
dels seus membres hauran de tenir com a mínim coneixements jurídics i esportius.
Article 113.- La potestat jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol, tant en
l'àmbit competitiu com disciplinari, correspon en segona instància al Comitè d'Apel·lació,
que és l'òrgan federatiu competent per conèixer i resoldre els recursos presentats en
aquelles matèries contra les resolucions emeses pel Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva d'aquesta Federació.
Article 114.- Igualment, correspon al Comitè d'Apel·lació, conèixer i resoldre:
a) Els recursos presentats contra les resolucions adoptades pels Òrgans Jurisdiccionals de
les Representacions Territorials i Delegacions Comarcals d'aquesta Federació en l'àmbit
de les seves respectives competències.
b) Els recursos presentats contra les resolucions dictades pels clubs afiliats o entitats
adherides a la Federació en matèria disciplinària, quan la resolució esgoti la via
associativa i s'hagi imposat una sanció qualificada de greu o molt greu.
c) Els recursos presentats contra els acords dels òrgans electorals de les Representacions
Territorial d'aquesta Federació i dels clubs afiliats, l'activitat esportiva principal dels
quals sigui el basquetbol.
Article 115.- El Comitè d'Apel·lació és un òrgan col·legiat constituït per un nombre de
membres no inferior a tres ni superior a set, designats per la Junta Directiva a proposta del
President de la Federació. El seu President haurà de ser necessàriament llicenciat en dret i
amb experiència en matèria jurídico-esportiva; i la resta dels seus membres hauran de tenir
coneixements jurídics i esportius.
Article 116.- Tots els membres dels òrgans Jurisdiccionals Federatius han de ser majors
d’edat, tenir el veïnatge administratiu català, estar en ple ús dels drets civils i no estar en
situació d’inhabilitació per sanció ferma.
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A més, l’exercici de qualsevol càrrec en aquells òrgans Jurisdiccionals es incompatible
amb el de Directiu d’un club afiliat a la Federació Catalana de Basquetbol i amb el fet de
ser jugador, entrenador, delegat, àrbitre, auxiliar de taula o tècnic arbitral amb llicència
federativa en vigor.
El seu mandat, i sense perjudici de poder ser novament designats indefinidament, no podrà
excedir del mandat de la Junta Directiva que ha fet el nomenament.
Article 117.- El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, en el cas d'estructurar-se
com un òrgan col·legiat, així com el Comitè d'Apel·lació, seran convocats pels seus
respectius presidents sempre que sigui necessari; i restaran vàlidament constituïts quan hi
siguin presents la majoria dels seus membres.
Els acords s'adoptaran sempre per majoria de vots dels assistents; i, en cas d'empat, serà
diriment el vot del seu President que sempre votarà en darrer terme.
Article 118.- Tant en el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva com en el Comitè
d’Apel·lació hi haurà un Secretari que serà designat d’entre el personal administratiu de la
Federació, a proposta respectivament pel jutge únic o el president del primer d’aquells
òrgans jurisdiccionals, i pel president del segon.
Correspon al Secretari dels respectius òrgans jurisdiccionals, tenir cura de l'adequada
tramitació administrativa dels expedients, donar-los el corresponent impuls processal,
practicar les oportunes diligències de tramitació i notificar les resolucions a les parts
interessades.
Article 118 bis.- L’exercici de la potestat jurisdiccional dins de l’àmbit electoral correspon a
la Junta Electoral d’aquesta Federació, constituïda de forma estatutària, i al Comitè
d’Apel·lació, dins els àmbits de les seves respectives competències.
SECCIÓ QUARTA.- RÈGIM PROCESSAL
Article 119.- El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva adoptarà sempre les seves
resolucions en virtut d'expedient instruït a l'efecte i d'acord amb el procediment que es
reguli en el corresponent Reglament d'aquesta Federació.
Article 120.- Els expedients intruïts en l'àmbit de la jurisdicció competitiva es tramitaran
amb l'observança de les fases procedimentals següents:
a) Resolució inicial i notificació fefaent de la resolució a les parts interessades i a aquelles
que es considerin afectades per la decisió final.
b) Termini d'al·legacions, proposició i pràctica de prova.
c) Resolució final i notificació fefaent a les parts interessades amb especificació dels
recursos escaients.
Article 121.- Pel que fa als expedients instruïts en l'àmbit de la jurisdicció disciplinària, la
seva tramitació s'haurà d'ajustar als criteris i regles de la legislació general en matèria
sancionadora i, com a mínim, respectant els principis informadors següents:
a) Resolució del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva disposant la incoació del
corresponent expedient, el qual haurà de contenir la relació de fets imputats així com el
nomenament de l'instructor i la persona que actuarà com a secretari; i assenyalar el
termini establert per a la proposició i pràctica de la prova que s'estimi necessària que
haurà de ser notificada a l'interessat de forma fefaent.
b) Un cop practicada la prova admesa, l'instructor haurà de formular la proposta de
resolució la qual, amb el plec de càrrecs oportú, s'haurà de notificar a l'interessat perquè
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pugui examinar l'expedient i presentar per escrit les al·legacions que consideri
convenients.
c) Transcorregut el termini atorgat, l'expedient s'elevarà a l'òrgan disciplinari federatiu per
a la seva resolució la qual serà notificada als interessats amb indicació dels recursos
escaients.
Article 122.- No obstant el que disposen els articles anteriors, quan es tracti de qüestions
d'àmbit competitiu que necessitin, per al normal desenvolupament de la competició, un
acord immediat de l'òrgan jurisdiccional, o bé quan es tracti d'infraccions ocorregudes amb
motiu de la celebració d'un partit, susceptibles de poder ser qualificades com a faltes lleus
o greus tant a les regles de joc com a la conducta esportiva, l'expedient es tramitarà per un
procediment extraordinari d'urgència, regulat en el corresponent reglament federatiu, en el
qual s'assegurarà sempre, com a mínim, la fase procedimental d'audiència de l'interessat.

SECCIÓ CINQUENA.- ELS RECURSOS
Article 123.- Contra les resolucions dictades en primera instància pel Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva en matèria competitiva o disciplinària i, en el seu cas,
pels Òrgans Jurisdiccionals de les Representacions Territorials o Delegacions Comarcals,
podrà interposar-se, en el termini màxim dels tres dies següents a la seva notificació, el
corresponent recurs davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació.
Article 124.- En principi, les resolucions dictades pel Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva o, en el seu cas, pels Òrgans Jurisdiccionals de les Representacions Territorials i
Delegacions Comarcals, són immediatament executives; no obstant això, i prèvia
sol·licitud, el Comitè d'Apel·lació podrà discrecionalment suspendre de manera provisional
l'executorietat de la resolució recorreguda fins que no recaigui una sentència definitiva
sobre el recurs que hagués estat presentat.
Article 125.- Les resolucions acordades en matèria disciplinària pels clubs afiliats a la
Federació, quan la resolució esgoti la via associativa, podran ser recorregudes davant el
Comitè d'Apel·lació de la Federació en el termini dels deu dies de la seva notificació.
Article 126.- Els acords dels òrgans electorals de les Representacions Territorials
d'aquesta Federació i dels Clubs afiliats, l'activitat esportiva principal dels quals sigui el
Basquetbol, podran ser recorreguts davant el Comitè d'Apel·lació de la Federació, en el
termini dels tres dies hàbils següents a l'adopció d'aquells acords.
Article 127.- Totes les resolucions del Comitè d'Apel·lació són immediatament executives i
esgoten la via federativa. No obstant això, les esmentades resolucions podran ser
recorregudes, en el termini dels deu dies hàbils següents a la seva notificació, davant el
Tribunal Català de l’Esport.

CAPÍTOL VII - ORGANITZACIÓ TERRITORIAL
SECCIÓ PRIMERA.- NORMES GENERALS
Article 128.- Per a l'acompliment de les finalitats de la Federació Catalana de Basquetbol i
per al millor desenvolupament de les seves competències arreu del territori de Catalunya,
es constitueixen com a representacions d'aquesta Federació, en l'àmbit de les respectives
províncies, les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona.
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Article 129.- D'acord amb la voluntat, possibilitats i necessitats de les entitats esportives
de cada zona, l'Assemblea General de la Federació, a proposta de la seva Junta Directiva,
podrà crear unitats d'àmbit geogràfic inferior anomenades Delegacions Comarcals per al
millor desenvolupament i promoció del Basquetbol en aquell territori.
Article 130.- Les Representacions Territorials i en el seu cas les Delegacions Comarcals
seran òrgans de gestió descentralitzada d'aquesta Federació i no gaudiran de personalitat
jurídica pròpia.
Aquests òrgans descentralitzats informaran de totes les seves activitats i iniciatives a
aquesta Federació, i compliran i n'executaran totes les disposicions i normes en el seu
àmbit territorial d'actuació.
Igualment, i en el termini fixat per trametre-les als seus membres, les Representacions
Territorials hauran de lliurar a la Secretaria General d'aquesta Federació, una còpia de les
actes de les reunions celebrades pels seus òrgans de govern i representació.
Article 131.- L'Assemblea General d'aquesta Federació, a proposta de la Junta Directiva,
establirà els recursos econòmics de què hagin de disposar cadascuna de les
Representacions Territorials i Delegacions Comarcals per a portar a terme la seva
actuació.
En aquest sentit, aquells òrgans descentralitzats remetran a la Federació el projecte de
pressupost de l'exercici i la liquidació de l'anterior, amb la documentació comprovant
escaient, en els terminis que la Junta Directiva d'aquesta Federació estableixi, a fi i efecte
de la corresponent aprovació per l'Assemblea General.
Article 132.- Les Representacions Territorials i, en el seu cas, les Delegacions Comarcals
d'aquesta Federació tindran per delegació les funcions següents:
a) La promoció, organització i control de l'activitat esportiva d'aquesta Federació en el seu
àmbit geogràfic específic.
b) La representació en nom d'aquesta Federació dels clubs o associacions esportius del
seu àmbit, davant les autoritats i organismes oficials de la demarcació.
c) Tutelar les competicions del seu àmbit geogràfic, tenint cura d'aquelles que siguin
organitzades pels clubs afiliats i de les que aquesta Federació els en pugui delegar
l'organització.
d) Fer mantenir el respecte i compliment de les normes, estatuts i reglaments de la
Federació per part dels clubs, esportistes, tècnics i àrbitres del seu àmbit geogràfic.
e) Formular a la Federació totes les propostes o iniciatives que estimin adients per
promoure i desenvolupar l'esport del Basquetbol en l'àmbit geogràfic corresponent.
f) Gestionar els recursos econòmics que estableixi la Federació.
g) Assessorar les entitats públiques o privades del seu respectiu àmbit geogràfic en els
assumptes referents a l'activitat esportiva del basquetbol.
SECCIÓ SEGONA.- LES REPRESENTACIONS TERRITORIALS
Article 133.- Les representacions Territorials de la Federació Catalana de Basquetbol
tindran, com a òrgans de govern la Junta General, la Junta Directiva i si s'escau, la
Comissió Gestora.
Article 134.- La Junta General és l'òrgan superior d'administració i govern de les
Representacions Territorials, i seran membres de ple dret, amb veu i vot el seu President
els representants de les entitats afiliades, que reuneixin els requisits d’antiguitat que fixa
l’article 19 d’aquests estatus, i que tinguin el seu domicili social en l'àmbit geogràfic del
territori de la corresponent Representació Territorial.
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La representació de les entitats que integren la Junta General de les Representacions
Territorials recau a les persones que estableix l’article 20 d’aquests Estatus, els quals
tindran un vot, que exerciran de forma individual, sense possibilitat de delegació de cap
mena. Les entitats afiliades a la Federació Catalana, que tinguin el seu domicili social en
l’àmbit geogràfic del seu respectiu territori, però que no tinguin l’antiguitat de participar en
competicions, que estableix l’article 20 d’aquests estatus, podran assistir a les reunions de
la Junta General de la respectiva Representació Territorial amb veu per sense vot.
Article 135.- Correspon a la Junta General de les Representacions Territorials de la
Federació Catalana de Basquetbol:
a) Aprovar inicialment els seus reglaments interns que hauran de ser sotmesos després a
l'aprovació de l'Assemblea General de la Federació, amb l'informe de la seva Junta
Directiva, els quals, però, no podran contradir en cap cas el que es disposa en aquests
Estatuts.
b) Elegir la seva respectiva Junta Directiva, així com ratificar els nomenaments que, per
cobrir les vacants, hagués pogut fer aquella Junta Directiva.
c) Conèixer i debatre els vots de censura presentats d'acord amb les normes d'aquests
Estatuts.
d) Aprovar les bases de les competicions del seu àmbit territorial en el cas que en tinguin
delegada l'organització.
e) Aprovar, dins el termini fixat per la Junta Directiva d'aquesta Federació, la convocatòria
d'eleccions; el reglament, el cens provisional i el calendari electoral; així com escollir els
membres de la Junta Electoral.
f) Elegir els interventors que han d'aprovar les actes de les reunions.
g) Resoldre les propostes que li siguin sotmeses per la Junta Directiva o pels membres de
la Junta General que representin un deu per cent, com a mínim, dels seus membres i
sempre que ho facin per escrit que tingui entrada a la Secretaria d'aquella
Representació Territorial amb vint dies d'anticipació a la data de la seva celebració.
Article 136.- El funcionament i règim de sessions de la Junta General de les
Representacions Territorials es regirà, per analogia, pel que disposen els articles 23 al 33
d'aquests Estatuts, amb les següents particularitats:
a) Els terminis assenyalats en els articles 23, 24 i 25 restaran reduïts a quinze dies i no
serà necessària la publicació de la reunió en cap diari.
b) La circular per la qual s'ha de comunicar les reunions ordinàries de la Junta General
s'haurà de trametre amb una anticipació mínima de 30 dies.
c) Pel que fa a l'article 31 d'aquests Estatuts, la Junta General de les Representacions
Territorials, excepte en el cas d'un vot de censura, en què és necessari l'acord favorable
de les dues terceres parts dels assistents, adoptarà sempre els acords per majoria de
vots dels presents, ja que no té cap mena de competència per decidir les altres
qüestions per les quals s’exigeix una majoria qualificada.
d) La reunió ordinària anual s'haurà de celebrar necessàriament dins dels 30 dies naturals
següents de la data de la reunió de l'Assemblea General d'aquesta Federació.
e) Els acords adoptats podran ser impugnats, en el termini dels quinze dies següents a la
seva adopció, davant la Junta Directiva de la Federació Catalana.
f) Les facultats que corresponen a la Secretaria General de l'Esport en els casos de no
convocar-se una reunió de l'Assemblea General, pel que fa a la convocatòria de les
reunions de les Juntes de les Representacions Territorials, correspondran al President
de la Federació que fins i tot podrà, si l'ha de convocar ell, nomenar els membres de la
mesa.
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Article 137.- La Junta Directiva de les Representacions Territorials és l'òrgan col·legiat a
qui correspon la gestió i administració, així com l'execució i compliment dels acords de la
seva Junta General i dels adoptats pels òrgans competents d'aquesta Federació
En particular li correspon:
a) Gestionar i administrar els recursos econòmics que, per acord de l'Assemblea General
de la Federació, a proposta de la Junta Directiva, disposin per dur a terme l'actuació.
b) Estudiar i aprovar les ponències que cal sotmetre a la consideració de la Junta General.
c) Fixar les dates de convocatòria de les reunions de la Junta General, d'acord amb els
terminis fixats per la Junta Directiva d'aquesta Federació; així com els corresponents
punts de l'ordre del dia.
d) Complimentar adequadament els acords adoptats pels diferents òrgans d'aquesta
Federació i que afectin la respectiva Representació Territorial.
e) Aprovar la proposta de pressupost i liquidació de comptes que cal trametre a la
Federació.
f) Nomenar d'acord amb el que s'estableix en aquests Estatuts, els substituts dels
membres de la Junta Directiva que hagin cessat o hagin estat suspesos del seu mandat.
g) Nomenar, d'entre els seus membres, els responsables dels diferents òrgans
col·laboradors i consultius de la respectiva Representació Territorial.
h) Designar el membre responsable o membres que han d'integrar el seu Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva.
i) Exercir, segons les competències que tenen encomanades, totes les funcions que
calguin per a la bona marxa de la Representació Territorial.
Article 138.- La Junta Directiva de les Representacions Territorials estarà constituïda per
un President, un vice-president, un Tresorer, un Secretari i 7 vocals, elegits pels membres
de ple dret de la respectiva Junta General.
Correspon al President atribuir entre els membres de la seva candidatura els càrrecs dins
de la Junta Directiva, així com elevar a la categoria de vice-president qualsevol membre
d'aquella Junta.
Article 139.- Tots els membres de la Junta Directiva de les Representacions Territorials
hauran de reunir les condicions d'elegibilitat fixades en l'article 37 d'aquests Estatuts i, a
més, estaran també subjectes al règim d'incompatibilitats que determina l'article 38.
Article 140.- El període de mandat de la Junta Directiva de les Representacions
Territorials d'aquesta Federació serà el mateix que determina l'article 36 d'aquests
Estatuts; i, el règim de funcionament serà el que disposen els articles 41 a 47, amb la
úniques particularitats que el termini mínim d'anticipació de convocar la reunió es redueix a
cinc dies i que els acords podran ser impugnats en el termini dels quinze dies següents a la
seva adopció, davant la Junta Directiva de la Federació Catalana.
Article 141.- El procediment electoral que caldrà seguir per a l'elecció dels membres de la
Junta Directiva és el que es determina en els articles 54 a 74 d'aquests Estatuts, amb les
següents particularitats:
a) Per Federació, Assemblea General i Junta Directiva, s'entendrà, respectivament, la
corresponent Representació Territorial, la Junta General d'aquesta i la seva Junta
Directiva.
b) L'elecció s'haurà de fer en el termini que fixi la Junta Directiva d'aquesta Federació, i
sempre abans d'iniciar-se el procés electoral de la Federació Catalana.
c) L'acord de la convocatòria d'eleccions restarà exposat a la pàgina web de la Federació,
sense necessitat de publicar-se a cap diari; i només es notificarà a tots els membres
afiliats a la Federació que pertanyin a la Junta General de la respectiva Representació
Territorial i a la Secretaria General d'aquesta Federació.
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d) Només hi haurà un sol col·legi electoral ubicat al domicili de la respectiva Representació
Territorial.
e) La Junta Electoral comunicarà només a la Secretaria General de la Federació la
candidatura guanyadora.
f) Abans del recurs davant el Tribunal Català de l’Esport que fixa l'article 74 d'aquests
Estatuts, els acords de la Junta Electoral de les Representacions Territorials hauran de
ser impugnats, dins el termini dels tres dies següents a la seva notificació, davant el
Comitè d'Apel·lació d'aquesta Federació.
Article 142.- Amb les particularitats que s'esmenten en l'article anterior, també serà
d'aplicació, pel que fa tant a la Comissió Gestora com al cessament i provisió de vacants
així com al vot de censura, el que disposen els corresponents Articles d'aquests Estatuts
respecte d'aquelles mateixes qüestions i referides a la Junta Directiva de la Federació,
amb la sola diferència que el Delegat que fixa l'article 82 serà designat pel President de la
Federació en comptes de per la U.F.E.C.
Article 143.- A cadascuna de les Representacions Territorials, per l'execució i
desenvolupament de les seves funcions, hi haurà com a òrgans col·laboradors els
mateixos Comitès que fixa l'article 11 d'aquests Estatuts per a la Federació Catalana,
davant dels quals hi haurà un membre de la Junta Directiva, designat per ella mateixa a
proposta del President.
El Secretari de tots aquests Comitès serà qui ho sigui de la respectiva Junta Directiva o la
persona a qui delegui aquesta responsabilitat i tindran el personal administratiu de la
Representació Territorial que se'ls assigni.
Article 144.- Els diferents Comitès de les Representacions Territorials, dins l'àmbit
geogràfic del seu respectiu territori, exerciran, per delegació dels corresponents Comitès
de la Federació Catalana, les funcions i tasques que aquests últims tenen atribuïdes per
aquests Estatuts; amb els quals col·laboraran i actuaran coordinadament per a la
promoció, ordenació i regulació del Basquetbol en el territori d'aquelles províncies.
Article 145.- L'estructura i règim de funcionament intern dels òrgans col·laboradors de les
Representacions Territorials es regiran, per analogia, pel que disposen els articles 90 i 91
d'aquests Estatuts.
Qualsevol reglament intern aprovat inicialment per la Junta General d'una Representació
Territorial per regular l'estructura i règim de funcionament dels seus òrgans col·laboradors,
haurà de ser sotmès a l'aprovació definitiva de l'Assemblea General d'aquesta Federació,
amb el corresponent informe de la seva Junta Directiva
Article 146.- A cadascuna de les Representacions Territorials hi haurà també, com a òrgan
jurisdiccional, un Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva que, en l'àmbit material de
la jurisdicció d'ordre competitiu i disciplinari, li correspondrà únicament:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions presentades sobre partits, resultats i classificacions
pertanyents a competicions de les quals la Representació Territorial tingui delegada
l'organització.
b) Conèixer i, si s'escau, sancionar les infraccions contra les regles de joc i la conducta
esportiva comeses amb motiu únicament de partits fixats en el paràgraf anterior.
Article 147.- Serà d'aplicació, pel que fa als Comitès de Competició i Disciplina de les
Representacions Territorials, el que disposen els articles 112, 116, 117, 118 i 119
d'aquests Estatuts, amb les úniques diferències que el seu Jutge únic o President caldrà
preferentment que sigui llicenciat en dret i en tot cas n'hi haurà prou que tingui
coneixements jurídics i esportius; i que el Secretari serà qui ho sigui de la Representació
Territorial o la persona a qui delegui aquesta funció.
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SECCIÓ TERCERA.- LES DELEGACIONS COMARCALS
Article 148.- Les Delegacions Comarcals són uns òrgans descentralitzats d'aquesta
Federació que, en l'àmbit territorial corresponent, desenvoluparan les funcions i
competències que s'haguessin establert en l'acord de creació o que, posteriorment, se'ls
pugui anar encomanant per part de la Junta Directiva d'aquesta Federació.
Les Delegacions Comarcals es crearan per acord de l'Assemblea General de la Federació
a proposta de la seva Junta Directiva.
Article 149.- Les Delegacions Comarcals s'estructuren, sense perjudici del seu personal
administratiu corresponent, com un òrgan unipersonal del qual serà responsable un
Delegat nomenat per acord de la Junta Directiva, a proposta del President de la Federació.
Aquest nomenament haurà de ser ratificat per l'Assemblea General a la primera reunió que
celebri.
El Delegat Comarcal haurà de reunir les condicions assenyalades en l'article 37 d'aquests
Estatuts i no estar subjecte a les incompatibilitats que determina l'article 38.
Article 150.- A l'acord de creació de les corresponents Delegacions Comarcals, i segons
les funcions que hagin d'assumir, es fixarà també la seva organització interna perquè
puguin dur a terme les tasques encomanades a cadascuna d'aquelles.
Posteriorment a la seva creació, i d'acord amb les necessitats de cada moment, la Junta
Directiva de la Federació podrà aprovar inicialment reglaments interns que regulin el
funcionament d'aquelles Delegacions Comarcals que hauran de ser ratificats posteriorment
per l'Assemblea General de la Federació.
Article 151.- En tot cas, i en el supòsit que s'atorguin facultats jurisdiccionals a les
Delegacions Comarcals, aquestes només podran comprendre com a màxim les que es
determinen en l'article 146 d'aquests Estatuts i referides únicament a les competicions de
les quals tinguin delegades l'organització.
En aquests supòsits, l'òrgan competent per exercir aquelles facultats serà el Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva que es regularà pel que disposa l'article 147 d'aquests
Estatuts, amb les particularitats que el seu titular o membres seran designats pel Delegat
Comarcal, i el Secretari serà la persona administrativa d'aquella Delegació a qui se li
encomani aquesta funció.

CAPÍTOL VUITÈ - RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL
SECCIÓ PRIMERA.- RÈGIM ECONÒMIC I PATRIMONIAL
Article 152.- La Federació Catalana de Basquetbol resta sotmesa al règim de pressupost i
patrimoni propi i aplicarà les normes econòmiques establertes en la normativa legal vigent i
en aquests estatuts, sempre que no la contradiguin, així com les normes comptables del
pla general de comptabilitat o adaptació sectorial vigent en cada moment.
Article 153.- L'exercici econòmic començarà el dia primer de gener de cada any i
finalitzarà el 31 de desembre següent.
Article 154.- La Junta Directiva de la Federació haurà de formular, dins els tres primers
mesos de cada any, i per presentar a l'Assemblea General dins el termini establert en
aquests Estatuts, els seus comptes anuals que comprenen el balanç, el compte de
resultats, el pressupost per a l'exercici corrent, la liquidació de l'anterior i la corresponent
memòria econòmica.
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Quan dels comptes de la Federació resulti en qualsevol moment la seva insolvència
econòmica, el seu òrgan d’administració corresponent, o bé, si s’escau, els liquidadors han
de promoure el procediment concursal oportú davant el jutjat corresponent.
Article 155.- El balanç de situació ha de comprendre els béns i els drets i també els fons
propis i les obligacions contretes. No es poden compensar les partides entre l'actiu i el
passiu ni entre les despeses ni els ingressos.
Els elements de l'immobilitzat i circulant, la utilització dels quals tingui un límit temporal,
han d'amortitzar-se proporcionalment en el temps en què n'estigui prevista la utilització; i
l'import de les amortitzacions fetes han de constar en el balanç.
Igualment, tots els compromisos d'inversió o aportació a satisfer en altres exercicis han de
constar també en el balanç.
Article 156.- En els comptes de resultats s'hauran de reflectir detalladament i
separadament les subvencions rebudes per a despeses corrents i les subvencions que
siguin per a inversions materials concretes que quedaran en un compte de passiu que
s'haurà d'amortitzar segons el pla establert.
Article 157.- La memòria anual haurà d'analitzar fidelment l'activitat econòmica de la
Federació, la seva adequada actuació pressupostària, el compliment dels objectius i els
projectes a desenvolupar, i informarà separadament, com a mínim, sobre els següents
particulars:
a) Diferenciació dels ingressos i aportacions segons siguin subvencions públiques,
donatius o aportacions privades, vendes d'actius, ingressos procedents de competicions
organitzades per la Federació, ingressos per serveis prestats, o ingressos financers.
b) També s'haurà de fer constar el destí donat a la totalitat dels recursos, distingint els
següents grups de cost o inversió: Administració de la Federació; Direcció i Serveis de
la Directiva, inclòs viatges; competicions; ajudes a clubs i altres entitats; ajudes per
actes esportius; construccions; i altres immobilitzats; formació d'esportistes i tècnics;
esport d'elit i professional; àrbitres; i òrgans jurisdiccionals.
c) L'import de les obligacions de pagament que cal satisfer en altres exercicis que no
estiguin previstes en el balanç, així com l'import de les garanties i els avals
compromesos.
d) La liquidació del pressupost que expliqui les variacions en relació amb el pressupost
aprovat.
Article 158.- Els comptes anuals han de ser revisats necessàriament per Auditors de
Comptes; aquells comptes, juntament amb l'informe dels auditors, hauran de ser tramesos
a la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya dins els sis primers
mesos de cada exercici i sempre quinze dies abans, com a mínim, de la celebració de
l'Assemblea en què s'hagin d'aprovar Igualment també s'haurà de trametre còpia a la
Secretaria General de l'Esport de l'acta de la reunió on s'hagin debatut els esmentats
comptes.
Article 159.- La tresoreria disponible en cada moment haurà de ser dipositada en entitats
bancàries o caixes d'estalvis a nom de la Federació; i caldrà la signatura conjunta de dues
persones, d'entre el President, Secretari de la Junta Directiva, Tresorer o persones a qui
deleguin, per poder disposar de les esmentades quantitats.
Article 160.- La Junta Directiva de la Federació té únicament facultats de disposició
econòmica dins dels límits dels ingressos previstos en el seu pressupost o d'aquells altres
que hagi obtingut en l'exercici. La Junta podrà, no obstant això, acordar el traspàs de
partides dins del pressupost, mitjançant acord que necessàriament haurà de constar en
acta.
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Article 161.- Mentre no s'aprovi el pressupost de l'exercici corrent, cal aplicar amb caràcter
provisional la part proporcional de les xifres que com a despeses va aprovar l'Assemblea
com a pressupost per a l'exercici anterior, actualitzades segons la variació de l'índex del
cost de la vida que s'hagi produït en aquell exercici.
Article 162.- La Federació Catalana de Basquetbol podrà sol·licitar, previ acord de la Junta
Directiva, els crèdits que calguin per a operacions de tresoreria, sempre que l'endeutament
total contret en aquell moment no ultrapassi el 25% del pressupost anual de l'exercici o bé
el 25% del patrimoni que consti en balanç.
En el cas que s'hagi d'ultrapassar aquells límits, serà necessari l'acord previ de
l'Assemblea General, adoptat amb el quòrum de vots que fixa aquests Estatuts, i l'informe
favorable de la Secretaria General de l'Esport.
Article 163.- Per als actes d'alienació, adquisició o gravamen de béns mobles o immobles
la quantia dels quals ultrapassi els percentatges establerts en l'article anterior, caldrà
necessàriament l'acord previ favorable de l'Assemblea General, adoptat amb el quòrum de
vots que fixa aquests Estatuts.
En el cas que els esmentats actes afectessin instal·lacions esportives o els terrenys on es
trobin, el producte obtingut haurà d'invertir-se íntegrament en l'adquisició, construcció o
millora de béns de la mateixa aplicació, llevat que es disposi d'un informe de la secretaria
general de l'Esport que permeti un altre destí.
Article 164.- En el cas que la Federació Catalana de Basquetbol contracti persones per a
les tasques pròpies de la Secretaria General, la direcció general, la direcció esportiva o
tècnica o la gerència haurà de fer servir la formula del contracte d’alta direcció.
Per poder formalitzar un d’aquest contractes d’alta direcció cal que prèviament la Junta
Directiva aprovi per majoria absoluta la quantitat de la remuneració i la resta de condicions
del contracte.
La Federació haurà d’informar a l’Administració esportiva de la Generalitat de tots els
contractes d’alta direcció que hagi formalitzat.
Article 165.- La Federació Catalana de Basquetbol podrà fiscalitzar i controlar, en
qualsevol moment, l'activitat econòmica de les Representacions Territorials i Delegacions
Comarcals.
Igualment, podrà controlar la pertinent aplicació de les subvencions que atorgui als seus
membres afiliats.
SECCIÓ SEGONA.- RÈGIM DOCUMENTAL
Article 166.- Integren el règim documental de la Federació Catalana de Basquetbol:
a) Els llibres d’actes, on és necessari consignar el contingut de les reunions de
l’Assemblea General i de la Junta Directiva, amb indicació de la data, els assistents, els
assumptes tractats i els acords presos. Les actes les han de subscriure les persones
que estableixen aquests estatuts i, en tot cas, el President i Secretari de la Junta
Directiva.
b) El registre d’entitats afiliades on, mitjançant el fitxer adient o l’instrument idoni, s’ha de
consignar com a mínim, el nom de l’entitat, el seu domicili, el nom i cognoms dels seus
representats legals i el número d’inscripció o adscripció en el Registre d’Entitats
Esportives de la Generalitat de Catalunya .
c) Els llibres de comptabilitat, els comptes anuals i les memòries econòmiques.
d) Tots els documents, instruments o llibres auxiliars que es consideren oportuns per a un
millor compliment dels objectius de la Federació..
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Article 167.- La Federació pot portar els llibres, esmentats a l’article anterior d’aquests
estatuts, mitjançant els procediments informàtics, i qualsevol altres d’anàlegs, que
esdevinguin adients, sempre que posteriorment es procedeixi a enquadernar-los i
legalitzar-los.
La Federació fa diligència dels seus llibres al Registre d’Entitats Esportives de la
Generalitat de Catalunya, d’acord amb la normativa reguladora d’aquest registre. Així
mateix la Federació fa diligència dels llibres que duguin les seves Representacions
Territorials i, si s’escau, les seves Delegacions Comarcals.

CAPÍTOL IX - RÈGIMS PERSONALS
SECCIÓ PRIMERA.- LES ENTITATS AFILIADES
Article 168.- Les entitats esportives que s’esmenten a l’article 1 d’aquests estatuts podran
afiliar-se a la Federació, sempre que ho sol·licitin per escrit, inscriguin com a mínim un
equip en alguna competició oficial, i compleixin la resta de requisits que estableixin les
disposicions federatives aprovades referents a això.
Els membres de la Federació, per a mantenir la seva afiliació, hauran d’estar al
començament de cada temporada, al corrent de les seves obligacions econòmiques i
hauran de complimentar la documentació i la resta de requisits que estableixin les
disposicions federatives aprovades sobre això. Sense aquests requisits previs no podran
inscriure cap equip en competició oficial.
Article 169.- Els membres afiliats a la Federació que, dins els terminis que fixin les
disposicions federatives, no inscriguin cada temporada com a mínim un equip en alguna
competició oficial, serà donat de baixa com a membre de la Federació.
Igualment, qualsevol membre afiliat també serà donat de baixa de la Federació, quan
expressament així ho notifiqui, o bé hagi estat privat definitivament dels seus drets com a
membre d’aquesta Federació per resolució dels òrgans jurisdiccionals competents.
Els membres de la Federació també podran ser privats temporalment dels seus drets
d’afiliació per resolució dels òrgans jurisdiccionals competents, i, durant tot el temps que
duri la sanció, estaran suspesos de tots els seus drets associatius.
Article 170.- Tots els membres afiliats a la Federació Catalana de Basquetbol, quedaran
sotmesos a les normes d'aquests Estatuts i reglaments que els desenvolupin; així com a
les disposicions i acords adoptats vàlidament pels diferents òrgans federatius en l'àmbit de
les seves respectives competències.
L’afiliació dels clubs a la Federació, implicarà l’acceptació i lliure assumpció per part dels
seus directius i delegats del fet que les provisions i resolucions dels òrgans jurisdiccionals
federatius que els afectin puguin ser objecte de la deguda publicitat i comunicació pública.
Article 171.- La participació de tots els membres d'aquesta Federació, mitjançant els seus
diferents i respectius equips, en les competicions organitzades per la Federació Catalana
de Basquetbol serà regulada pel corresponent Reglament Jurisdiccional, per les
respectives Bases de Competició i per la resta de disposicions i acords adoptats
vàlidament que siguin d'aplicació.
Article 172.- Són drets de tots els membres afiliats a la Federació, entre d'altres els
següents:
a) Participar amb els seus equips en les competicions que corresponguin a les respectives
categories.

34

b) Participar del règim d'ajudes econòmiques que anualment estableixi la Federació
Catalana de Basquetbol, en la mesura i ocasió que determinin les normes
corresponents i els acords adoptats sobre això per la seva Assemblea General.
c) Poder fusionar-se amb altres clubs i entitats, en benefici de la seva activitat esportiva,
segons les normes reglamentàries que ho regulin.
Article 173.- A més dels drets que es determinen en l'article anterior, als membres afiliats
d'aquesta Federació, els corresponen tots aquells altres que es deriven de la seva condició
de membre de ple dret de l'Assemblea General, a partir del moment que gaudeixen de
l’antiguitat en la participació a les competicions que fixa l’article 19 d’aquests estatuts.
Article 174.- Les obligacions de tots els membres, afiliats a la Federació, entre d'altres,
seran les següents:
a) Complir els Estatuts, reglaments i altres normes de la Federació Catalana de
Basquetbol.
b) Contribuir al sosteniment econòmic de la Federació, en la mesura que els correspongui,
amb l'abonament de les taxes, quotes d'assegurances esportives i altres drets aprovats
vàlidament.
c) Abonar els drets d'arbitratge que els correspongui segons les normes federatives.
d) Mantenir la disciplina esportiva i una bona harmonia amb la resta de membres o
estaments del basquetbol.
e) Complimentar adequadament els acords, ordres i instruccions adoptats vàlidament pels
òrgans federatius en l'àmbit de les seves respectives competències.
f) Facilitar l'assistència dels jugadors i entrenadors a les diferents seleccions catalanes,
així com també a les activitats federatives de perfeccionament tècnic.
g) Tenir cura de la més perfecta formació esportiva dels jugadors, facilitant-los els mitjans
que calguin per fer-ho.
h) Disposar per als equips d'un terreny de joc que compleixi els requisits reglamentaris
segons les respectives Bases de Competició
i) Reconèixer les credencials lliurades per la Secretaria General de l'Esport i per la
Federació Catalana de Basquetbol i facilitar als seus titulars l'assistència als actes
esportius que organitzi el club.
j) Facilitar l'entrada gratuïta al recinte esportiu als components de l'equip arbitral i de
l'equip contrari, proveïts de llicència federativa.
k) Cedir el seu camp de joc a la Federació en les competicions que així s'estableixi en les
respectives Bases de Competició, en la forma i condicions que igualment es determinin.
SECCIÓ SEGONA.- ELS JUGADORS
Article 175.- Als efectes d'aquests Estatuts, són jugadors les persones naturals que
practiquen l'esport del basquetbol enquadrats en una entitat afiliada a la Federació
Catalana de Basquetbol i que tinguin lliurada la corresponent llicència federativa.
Amb el lliurament de l'esmentada llicència, els jugadors resten vinculats al seu club i
subjectes a la jurisdicció federativa.
La signatura de la sol·licitud de la corresponent llicència federativa implicarà l’acceptació i
lliure assumpció del fet que les provisions i resolucions dels òrgans jurisdiccionals
federatius que els afectin puguin ser objecte de la deguda publicitat i comunicació pública.
Article 176.- Els jugadors seran classificats en funció del seu sexe i edat, segons ho
determinin les bases de les respectives competicions oficials que s'estableixin anualment.
Dins de cadascuna d'aquestes edats, es podran establir competicions de diferent
categoria.
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Article 177.- Són drets bàsics dels jugadors:
a) Llibertat per a subscriure cada temporada la corresponent llicència federativa a favor del
club que tinguin per convenient, respectant però els compromisos adquirits en el cas
que el jugador fos major d'edat.
b) Assistir a totes les proves, cursos de perfeccionament i seleccions per als quals sigui
convocat per la Federació
c) Consideració a la seva activitat esportiva.
d) Rebre atenció sanitària a través de l'assegurança esportiva obligatòria.
e) Percebre les compensacions econòmiques pactades amb el club.
f) Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment de les normes
federatives.
g) Elevar les consultes i reclamacions que considerin pertinents d’acord amb les normes
federatives.
Article 178.- Són obligacions dels jugadors:
a) Sotmetre's a la disciplina esportiva del club, i participar en els entrenaments i partits.
b) No entrenar-se ni participar en activitats esportives amb un altre equip sense
l'autorització expressa del seu club.
c) Mantenir una bona harmonia amb tots els membres i estaments del basquetbol, i
complimentar els acords, ordres i instruccions adoptades pels òrgans federatius en
l'àmbit de les seves respectives competències.
d) Respectar i complir els compromisos de renovació lliurement assumits amb el seu club,
sempre i quan el jugador fos major d'edat en el moment de contreure'ls.
e) Retornar el material esportiu de propietat del club i que li hagués estat lliurat per a la
pràctica esportiva.
f) Sotmetre's als acords antidopatge establerts durant les competicions, o en funció
d'aquestes, que pugui fixar la Federació en col·laboració amb els òrgans competents de
la Generalitat de Catalunya.
Article 179.- La vinculació esportiva entre el jugador i el seu club finalitzarà:
a) Pel venciment del termini de vigència de la llicència, el qual finalitzarà en tot cas quan
acabi la temporada oficial durant la qual va ser lliurada.
b) Per a la finalització del termini fixat contractualment entre el club i jugador, sempre i
quan en el moment de subscriure'l aquest fos major d'edat.
c) Per mutu acord adoptat en qualsevol moment entre el club i el jugador.
d) Per resolució dels Òrgans Jurisdiccionals competents, en els supòsits i forma que
s'estableixi en el Reglament Jurisdiccional d'aquesta Federació o en la normativa legal
vigent.
SECCIÓ TERCERA.- ELS ENTRENADORS
Article 180.- Als efectes d'aquests Estatuts, són entrenadors les persones naturals que,
amb el corresponent títol reconegut per la Federació Catalana de Basquetbol, es vinculen,
mitjançant el lliurament de la corresponent llicència federativa, a una entitat afiliada a la
Federació i s'encarreguen de l'ensenyament, preparació i direcció tècnica de l'esport del
basquetbol.
Amb el lliurament de l'esmentada llicència, l'entrenador queda vinculat al seu club i sotmès
a la jurisdicció federativa.
La signatura de la sol·licitud de la corresponent llicència federativa implicarà l’acceptació i
lliure assumpció del fet que les provisions i resolucions dels òrgans jurisdiccionals
federatius que els afectin puguin ser objecte de la deguda publicitat i comunicació pública.
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Article 181.- Són drets dels entrenadors:
a) Llibertat per subscriure cada temporada la corresponent llicència federativa a favor del
club que tinguin per convenient, respectant, però, els compromisos adquirits.
b) Assistir a totes les proves, seleccions i cursos per als quals pugui ser convocat.
c) Consideració a la seva activitat esportiva.
d) Rebre atenció sanitària a través de l'assegurança esportiva obligatòria.
e) Percebre les compensacions econòmiques pactades amb el club.
f) Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment de les normes
federatives.
g) Elevar les consultes i reclamacions que considerin pertinents, d’acord amb les normes
federatives.
Article 182.- Són obligacions dels entrenadors:
a) Sotmetre's a la disciplina esportiva del club, i participar en els entrenaments i dirigir els
partits.
b) No entrenar ni participar en activitats esportives amb un altre equip sense l'autorització
expressa del seu club.
c) Mantenir una bona harmonia amb tots els membres i estaments del basquetbol, i
complimentar els acords, ordres i instruccions adoptades pels òrgans federatius en
l'àmbit de les seves respectives competències.
d) Respectar i complir els compromisos de renovació lliurement assumits amb el seu club.
e) Retornar el material esportiu de propietat del club i que li hagués estat lliurat per a la
pràctica esportiva.
Article 183.- La vinculació esportiva entre un entrenador i el seu club finalitzarà en els
mateixos casos que, per als clubs i jugadors, determina l'article 179 d'aquests Estatuts.

SECCIÓ QUARTA.- ELS ÀRBITRES, AUXILIARS DE TAULA I TÈCNICS ARBITRALS
Article 184.- Els àrbitres són les persones naturals i majors d’edat que, prèvia sol·licitud,
estan en possessió de la corresponent llicència atorgada per aquesta Federació, i tenen
cura de l’aplicació de les regles de joc durant els partits de basquetbol ostentant la màxima
autoritat s del dins del terreny de joc. Pel que fa als àrbitres en pràctiques de l’Escola
d’Àrbitres, la llicència se’ls hi pot atorgar a partir dels setze anys.
Pel que fa als auxiliars de taula, són també aquelles persones naturals i majors de 16 anys
que, amb la corresponent llicència federativa, col·laboren en la taula d’anotadors a les
tasques arbitrals durant els partits de basquetbol. Als auxiliars de taula en pràctiques, la
llicència se’ls hi pot atorgar a partir dels catorze anys.
Pel que fa als auxiliars de taula, són també aquelles persones naturals i majors de 16 anys
que, amb la corresponent llicència federativa, col·laboren en la taula d’anotadors a les
tasques arbitrals durant els partits de basquetbol. Els auxiliars de taula seran classificats
en dos grups: auxiliars de taula del Grup 0 i auxiliars de taula del Grup 1. Els del Grup 1
podran actuar en qualsevol categoria organitzada per la Federació i seran designats pel
Comitè d’Àrbitres. Els del Grup 0 només podran actuar en categories dins l’àmbit territorial i
de promoció, i podran ser designats per entitats esportives afiliades a la Federació.
En ambdós grups podran haver auxiliars de taula en pràctiques, la llicència dels quals se’ls
hi pot atorgar a partir dels catorze anys.
Són tècnics arbitrals, aquelles persones naturals i majors d’edat que, amb la corresponent
llicència federativa, col·laboren en la direcció, la formació actualitzada i el seguiment de les
persones amb llicència com a àrbitres o auxiliars de taula.
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Article 185.- La vigència de les llicències atorgades per la Federació als àrbitres, auxiliars
de taula, tècnics arbitrals i persones en pràctiques arbitrals, són per una temporada i
finalitzarà a l'acabament de la temporada durant la qual van ser lliurades.
Amb la sol·licitud feta per l'interessat i el lliurament de la corresponent llicència federativa,
els arbitres, els auxiliars de taula, els tècnics arbitrals i persones en pràctiques arbitrals,
queden subjectes a la jurisdicció federativa.
La signatura de sol·licitud de la corresponent llicència federativa que, quan l’interessat és
menor d’edat, haurà de tenir l’autorització del seu representant legal, implicarà l’acceptació
i lliure assumpció del fet que les provisions i resolucions dels òrgans jurisdiccionals
federatius que els afectin puguin ser objecte de la deguda publicitat i comunicació pública.
Article 186.- Són drets dels àrbitres, auxiliars de taula, tècnics arbitrals i persones en
pràctiques arbitrals:
a) Consideració a la seva activitat dins l'esport del basquetbol.
b) Percebre dels clubs als quals arbitri les compensacions econòmiques aprovades per a
cada temporada; a excepció dels auxiliars de taula del Grup 0.
c) Assistir a totes les activitats tècniques que d'acord amb la seva categoria celebri la
Federació.
d) Rebre atenció sanitària a través de l'assegurança esportiva obligatòria.
e) Recórrer als òrgans federatius competents per instar el compliment de les normes
federatives.
f) Elevar les consultes i reclamacions que considerin pertinents, d’acord amb les normes
federatives.
Article 187.- Són obligacions dels àrbitres, auxiliars de taula, tècnics arbitrals i persones
en pràctiques arbitrals:
a) Conèixer i aplicar correctament durant els partits els reglaments i regles oficials de joc.
b) Sotmetre's a la disciplina de la Federació Catalana de Basquetbol, tot acatant els
acords, ordres i instruccions adoptades pels òrgans federatius en l'àmbit de les seves
respectives competències.
c) Assistir a les proves i cursets que fixi com a obligatoris la Federació.
d) Pagar la llicència federativa que l'habilita per a actuar com a àrbitre, auxiliar de taula o
tècnic arbitral, en el preu de la qual s'inclourà el cost de l'assegurança esportiva que
estableixi la Federació.
Article 188.- La condició d'àrbitre i tècnic arbitral és incompatible amb qualsevol altre
dintre del basquetbol; no obstant això, en determinats casos particulars i excepcionals, la
Junta Directiva de la Federació podrà autoritzar que alguna d’aquelles persones exerceixi
determinades funcions en benefici del basquetbol en general.
Aquesta incompatibilitat no s'aplicarà als auxiliars de taula oficials, ni tampoc als àrbitres ni
auxiliars de taula en pràctiques.
SECCIÓ QUINTA.- ELS DIRECTIUS.
Article 189.- Als efectes d’aquest estatuts, s’entén com a directiu o directiva la persona
que formi part de la Junta Directiva d’aquesta Federació, i de les Juntes Directives de les
seves Representacions Territorials, així com les persones que haguessin estat
anomenades delegats o delegades comarcals.
Resten exclosos d’aquesta qualificació els gerents, secretaris generals, directors generals,
directors esportius o tècnics, i totes les persones amb responsabilitat de gestió o direcció
vinculades a la Federació per una relació laboral, comuna o especial, o d’un altre tipus de
naturalesa contractual.
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Article 190.- Els directius de la Federació Catalana de Basquetbol tenen els drets
següents:
a) Rebre el reemborsament, a través de la Federació, de les despeses realitzades en el
compliment de les seves activitats dins dels límits prèviament establerts.
b) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu.
c) Disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en els òrgans
directius.
d) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per exercir
correctament les funcions que se’ls assignin.
e) Ser assegurat, a través de la Federació, contra els riscos d’accident i de responsabilitat
civil, que es derivin directament de l’exercici de la seva activitat.
f) Qualsevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries d’aquesta
Federació.
Article 191.- Els Directius de la Federació Catalana de Basquetbol estan obligats a:
a) Guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupament de
les seves funcions, quan escaigui. L’obligació de confidencialitat subsisteix malgrat
haver cessat en el càrrec.
b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se en tot
moment a les finalitats estatutàries de l’entitat.
c) Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició.
d) Complir els compromisos adquirits.
e) Participar en les activitats formatives que s’organitzen per complir amb diligència les
seves funcions.
f) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altra tipus no prevista en aquests
estatuts.
g) Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions per tal
d’erradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport.
h) Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels
successors, llevat cas de força major.
i) Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents.
j) Proporcionar tota la documentació i informació necessària als nous directius que hagin
de substituir els directius sortints.
k) Abstenir-se d’assistir i intervenir en les deliberacions que afectin a assumptes en què
tinguin un interès personal. Es considera que també existeix interès personal del directiu
quan l’assumpte afecta a un membre de la seva família, fins al tercer grau de
consanguinitat o d’afinitat, o a una societat, entitat u organisme on exerceix un càrrec
directiu o hi té una participació significativa.
l) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar activament en les
seves deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi a prendre les decisions adients.
m) Utilitzar degudament l’acreditació.
n) Complir, el codi ètic o de conducta que aprovi la Federació.
o) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació corrupta
o fraudulenta.
p) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de la
Federació.
Article 192.- Els directius de la Federació Catalana de Basquetbol no poden:
a) Percebre indemnitzacions de la Federació després de cessar en el càrrec o dimitir-ne.
b) Percebre comissions, pagaments de viatges o beneficis anàlegs de terceres persones o
entitats per la contractació de béns i serveis per part de la Federació.
c) Percebre incentius per assolir objectius esportius o econòmics.
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d) Contractar, per mitjà de les seves empreses o en nom de tercers, amb la pròpia
Federació. Aquesta prohibició d’autocontractació afecta les empreses dels seus
cònjuges, persones vinculades amb una relació de convivència anàloga i dels seus
descendents o ascendents.
e) Fer ús del patrimoni la Federació o valdre’s de la seva posició en l’esmentada entitat per
obtenir un avantatge patrimonial.
f) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries la Federació.
Article 193.- Els membres o titulars dels òrgans de govern, administració i representació la
Federació, i la resta de persones que actuen en nom i representació seva, responen
davant de la pròpia Federació i de tercers pels danys ocasionats i els deutes contrets
només per actes dolosos i en casos de negligència.
Les persones a què es refereix l’apartat anterior responen de forma civil i administrativa
davant de la Federació i de tercers pels actes i omissions realitzades en l’exercici de les
seves funcions i pels acords que hagin votat.
Si la responsabilitat no es pot imputar a cap membre o titular dels òrgans de govern,
administració i representació, tots els integrants responen solidàriament per les accions i
omissions descrites anteriorment, llevat que acreditin no haver participat en la seva
aprovació o execució, o bé que s’hi van oposar expressament.

CAPITOL X – LES LLICENCIES FEDERATIVES
SECCIÓ PRIMERA.- DISPOSICIONS GENERALS.
Article 194.- La llicència federativa té per objecte acreditar la pràctica de l’esport del
basquetbol i comporta l’autorització de la Federació per a participar a la competició per a la
qual ha estat expedida i la subjecció de la persona a qui li ha estat tramitada a la jurisdicció
federativa.
La Federació Catalana de Basquetbol és competent per a l’atorgament de les llicències
federatives per a la pràctica de l’esport del basquetbol a Catalunya
Article 195.- La llicència federativa ha de comportar una assegurança que garanteixi, com
a mínim, la cobertura dels riscos següents:
a) Responsabilitat civil.
b) Indemnització per supòsits de pèrdues anatòmiques, funcionals o de defunció.
c) Assistència sanitària per aquells supòsits derivats de la pràctica esportiva i amb una
quantitat suficient per cobrir les possibles contingències. Les prestacions mínimes a
cobrir seran les que determini la normativa reguladora de l’assegurança esportiva
obligatòria, i, en el cas que les prestacions contractades en aquella assegurança no
siguin suficients per fer front a les cobertures necessàries, la Federació serà
responsable subsidiària. La persona que acrediti individualment tenir protegides les
contingències, que preveu aquest article, per mitjà d’una assegurança, no caldrà que
subscrigui altra, i restarà habilitat per la pràctica esportiva.
Article 196.- La durada de la llicència federativa serà per una sola temporada, i la seva
vigència finalitzarà quan acabi la temporada en la qual va ser expedida.
Les llicències federatives habiliten els seus titulars a participar en competicions oficials
d’altres àmbits territorials, en els casos i condicions que estableixi la normativa
corresponent.
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Article 197.- Per poder tramitar la llicència federativa a un jugador, haurà d’acreditar amb
la seva sol·licitud, a través d’un informe mèdic, la aptitud per a la pràctica de l’esport del
basquetbol.
Article 198.- L’expedició de llicències federatives no és facultat discrecional de la
Federació, sinó que te caràcter reglat, i no es podrà denegar la seva tramitació si el que la
sol·licita reuneix les condicions necessàries per obtenir-la que estableixi la normativa
federativa.
Pel que fa al cas, no es pot establir cap mena de discriminació en l’expedició de les
llicències, que habiliten per participar a les competicions que organitza la Federació
Catalana de Basquetbol, que te l’obligació de vetllar per l’especial protecció dels
estrangers menors d’edat per fer possible en tot moment la seva integració social a traves
de les competicions esportives.

SECCIÓ SEGONA.- CONTINGUT I FORMAT
Article 199.- Les llicències expedides per la Federació Catalana de Basquetbol tindran,
com a mínim, el següent contingut:
a) Identificació de la persona física que obté la llicència, amb el seu nom i cognoms i data
de naixement..
b) Número de la llicència.
c) Classe de la llicència.
d) Temporada de vigència.
e) Nom de l’equip amb el qual el seu titular pot participar a les competicions.
f) Nom de l’entitat afiliada a la qual pertany l’equip.
g) Competició a la qual participa l’equip.
h) L’assegurança prevista a l’article 195 d’aquests estatuts.
Article 200.- Les llicències s’hauran d’expedir almenys en llengua catalana.
La informació que contingui la llicència federativa s’ha d’incorporar en entorns i/o suports
tecnològics compatibles amb els que utilitza l’Administració esportiva, de manera que resti
garantida la transferència d’informació.
Les llicències federatives que comptin amb la subvenció total o parcial d’algun dels seus
conceptes econòmics per part de l’Administració esportiva, hauran de fer esment d’aquesta
circumstància en la llicència.
Les llicències que incorporin una quota per a participar en competicions d’altres àmbits
territorials, hauran de fer constar aquesta habilitació en el document de la llicència.
La informació continguda en les llicències federatives amb suport electrònic resta exempta
de l’obligació d’oferir totes les dades previstes a l’article anterior d’aquests estatuts.

CAPÍTOL XI - EXTINCIÓ I DISSOLUCIÓ
SECCIÓ PRIMERA.- CAUSES
Article 201.- La Federació Catalana de Basquetbol s'extingirà per les causes següents:
a) Per la revocació del seu reconeixement, excepte en el cas que es transformi en una
associació de règim general.
b) Per resolució judicial.
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c) Per la paralització dels òrgans federatius de manera que el seu funcionament
esdevingui impossible.
d) Per altres causes previstes en l'ordenament jurídic vigent
Article 202.- Igualment la Federació Catalana de Basquetbol, es podrà dissoldre per
voluntat pròpia, o fusionar-se o integrar-se amb una altra Federació Catalana, per acord de
la seva Assemblea General convocada a aquest efecte, per una majoria de dos terços dels
seus membres assistents, i sempre que representin la majoria del total dels membres amb
dret a vot de l'Assemblea.
SECCIÓ SEGONA.- PROCEDIMENT
Article 203.- El President de la Federació ha de convocar l’Assemblea General perquè
aquesta adopti el corresponent acord de dissolució en el termini de 2 mesos des que tingui
coneixement de l’existència de la causa determinant de la dissolució.
Els membres de l’Assemblea, amb el suport que fixen aquests estatuts, i la mateixa
Administració esportiva també poden requerir a la presidència de la Federació perquè
convoqui l’Assemblea General si, al seu parer, concorre qualsevol de les causes de
dissolució.
Article 204.- En el cas que l’Assemblea General no es convoqui, o l’acord de dissolució no
assoleixi la majoria qualificada que estableix el paràgraf f) de l’article 31 d’aquests estatuts,
o l’acord sigui contrari a la dissolució, qualsevol membre d’aquella Assemblea o la mateixa
Administració esportiva poden sol·licitar la dissolució judicial de la Federació.
El mateix òrgan d’administració de la federació està obligat a sol·licitar la dissolució judicial
quan l’acord federatiu sigui contrari a la dissolució o no es pugui aconseguir.
Han de respondre solidàriament els membres de l’òrgan d’administració que incompleixin
l’obligació de convocar, en el termini de 2 mesos, l’assemblea general per acordar la
dissolució o que no sol·licitin la dissolució judicial en el termini de 2 mesos a comptar des
de la data prevista per a la celebració de l’assemblea general, si no s’ha constituït, o des
del dia de celebració de l’assemblea general, quan l’acord sigui contrari a la dissolució.
Article 205.- La reunió extraordinària de l’Assemblea General en que s’hagi de debatre la
dissolució de la Federació només restarà vàlidament constituïda si són presents la majoria
de membres de ple dret d’aquella Assemblea i començarà amb una exposició dels motius
per part del President.
Tot seguit podran intervenir-hi tots els membres de l’Assemblea que ho demanin, per un
temps no superior a cinc minuts cadascun d’ells.
Un cop finalitzat el torn d’intervencions la qüestió de la dissolució serà sotmesa a votació,
la qual serà secreta i es farà mitjançant crida nominal de tots els membres assistents, que
hauran de consignar en la corresponent papereta “si” o “no”, segons recolzin o rebutgin la
proposta.
Si la majoria dels dos terços dels assistents a la reunió, que representin la majoria del total
dels membres amb dret a vot de l’Assemblea, haguessin recolzat la proposta de dissolució
de la Federació, la pròpia Assemblea elegirà una Comissió Liquidadora formada per cinc
membres.
Article 206.- El nomenament i cessament dels liquidadors s’ha d’inscriure en el Registre
d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
En el cas d’inexistència d’òrgan d’administració de la Federació o d’abandonament de les
seves funcions, l’Administració esportiva de la Generalitat pot procedir al nomenament de
liquidadors.
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Article 207.- Un cop dissolta la federació s’obre un període de liquidació, tret dels supòsits
de fusió o qualsevol altre supòsit de cessió global de l’actiu i passiu de la federació
dissolta.
Durant la fase en la qual la Federació es trobi en procés de dissolució, conservarà la seva
personalitat jurídica pròpia; si be en la seva denominació s’haurà d’afegir la frase “en
liquidació”.
Des del moment en què la federació esportiva catalana es declari en liquidació cal que
cessi en les seves funcions l’òrgan d’administració i que les liquidadores i els liquidadors
assumeixin les seves funcions. No obstant això, els integrants de l’òrgan d’administració
han de prestar el seu concurs per a la realització efectiva de les operacions de liquidació.
L’Administració esportiva de la Generalitat pot designar persones que s’encarreguin de
controlar la liquidació amb la finalitat que vetllin pel compliment de la normativa.
Article 208.- Incumbeix als liquidadors de la Federació:
a) Subscriure, en unió de l’òrgan d’administració, el balanç inicial de la federació en
començar les seves funcions.
b) Dur i custodiar els llibres i correspondència de la federació i vetllar per la integritat del
seu patrimoni.
c) Dur a terme les operacions pendents i les noves que siguin necessàries per a la
liquidació de la federació.
d) Alienar els béns i drets federatius. Els béns immobles s’han de vendre necessàriament
en subhasta pública. Només procedeix la venda directa si ho autoritza l’Administració
esportiva de la Generalitat.
e) Concertar transaccions i arbitratges quan convingui als interessos federatius.
f) Pagar els creditors.
g) Exercir la representació de la federació.
Article 209.- Un cop finalitzada la liquidació, els liquidadors han de formar el balanç final
que s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general i s’ha de remetre a
l’Administració esportiva de la Generalitat.
Article 210.- La funció dels liquidadors finalitza per:
a) La realització de la liquidació.
b) La revocació dels poders que atorga l’assemblea general.
c) La revocació dels poders o inhabilitació per part de l’Administració esportiva de la
Generalitat..
d) Decisió judicial.
Article 211.- En cas d’insolvència de la federació, els liquidadors han de sol·licitar
immediatament la declaració del concurs procedent.
Article 212.- En cas de dissolució d’una federació esportiva catalana, el patrimoni net
resultant de la liquidació l’ha d’aplicar l’Administració esportiva de la Generalitat, de forma
preferent, per al foment i la pràctica de la corresponent modalitat esportiva.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única.- El mandat dels actuals membres de la Junta Directiva d’aquesta Federació, i els de
les Juntes Directives de les seves Representacions Territorials no finalitzarà als quatre
anys que estableixen els estatuts; sinó que, per haver estat elegits en uns processos
electorals celebrats desprès de l’entrada en vigor del Decret 58/2010 de 4 de maig,
esgotaran el període de mandat de sis anys per al qual van ser elegits.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única.- A partir de la vigència d'aquests Estatuts resten automàticament derogades
qualsevol norma, acord o disposició d'aquesta Federació que els contradigui.
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