REGLAMENT JURISDICCIONAL
DE LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL
Assemblea General
Manresa, 18 de juny de 2022
ÍNDEX
TÍTOL PRELIMINAR .- NORMES GENERALS

Arts. 1 i 2

TÍTOL PRIMER.- La potestat jurisdiccional federativa
CAPÍTOL PRIMER.- Àmbits de la jurisdicció federativa
Secció Primera.- Àmbit territorial
Secció Segona.- Àmbit personal
Secció Tercera.- Àmbit material

3a9
3
4
5a9

CAPÍTOL SEGON.- Els òrgans jurisdiccionals federatius
Secció Primera.- En el règim competitiu i disciplinari
Secció Segona.- En el règim electoral

10 a 13
10 a 12
13

TÍTOL SEGON.- La jurisdicció d'àmbit competitiu
CAPÍTOL PRIMER.- Els clubs
Secció Primera.- Inscripció i baixa
Secció Segona.- La fusió de clubs
Secció Tercera.- La vinculació
Secció Quarta.- Els equips

14 a 43
14 a 18
19 a 25
26 a 28
29 a 43

CAPÍTOL SEGON .- Jugadors i jugadores
Secció Primera.- Condició, edat i categoria
Secció Segona.- Les llicències de jugadors i jugadores
Secció Tercera.- Canvis de llicència
Secció Quarta.- La desvinculació esportiva
Secció Cinquena.- Les cartes de baixa
Secció Sisena.- Drets i obligacions

44 a 74
44 a 46
47 a 55
56 a 62
63 a 68
69 a 72
73 a 74

CAPÍTOL TERCER.- Entrenadors i entrenadores
Secció Primera.- La titulació d'entrenador o entrenadora
Secció Segona.- La llicència dels entrenadors i entrenadores
Secció Tercera.- La desvinculació esportiva
Secció Quarta.- Drets i obligacions

75 a 88
75 a 77
78 a 82
83 a 86
87 a 88

CAPÍTOL QUART.- Directores i directors tècnics
Secció Primera.- Titulació i llicència
Secció Segona.- Canvis i desvinculació

89 a 96
89 a 94
95 a 96

CAPÍTOL CINQUÈ.- Delegats i delegades
Secció Primera.- Delegats i delegades d'equip
Secció Segona.- Delegats i delegades de camp

97 a 101
97 a 98
99 a 101

CAPÍTOL SISÈ.- Les competicions
Secció Primera.- Temporada oficial
Secció Segona.- Participació
Secció Tercera.- Celebració

102 a 115
102
103 a 106
107 a 115

CAPÍTOL SETÈ.- Els partits
Secció Primera.- Consideracions generals
Secció Segona.- L'equip arbitral
Secció Tercera.- Actes dels partits
Secció Quarta.- Suspensió i interrupció
Secció Cinquena.- Dates i horaris
Secció Sisena.- Terreny de joc
Secció Setena.- Uniformes de joc
Secció Vuitena.- Alineació de jugadors, jugadores, entrenadors i entrenadores
Secció Novena.- Drets d'arbitratge

116 a 172
116 a 123
124 a 129
130 a 137
138 a 146
147 a 154
155 a 161
162 a 164
165 a 169
170 a 172

TÍTOL TERCER.- La jurisdicció d'àmbit disciplinari
CAPÍTOL PRIMER.- Normes Generals
Secció Primera.- Les infraccions disciplinàries
Secció Segona.- Les sancions
Secció Tercera.- Circumstàncies modificatives de la
responsabilitat

173 a 206
173 a 178
179 a 200
201 a 206

CAPÍTOL SEGON.- Infraccions de les regles de joc
207 a 223
Secció Primera.- Infraccions comeses per jugadors, jugadores, directores i directors tècnics, entrenadors,
entrenadores i delegats i delegades
207 a 214
Secció Segona.- Infraccions comeses pels clubs
215 a 223
CAPÍTOL TERCER.- Infraccions de la conducta esportiva
Secció Primera.- Infraccions comeses per jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores
i delegats i delegades
Secció Segona.- Infraccions comeses per àrbitres i auxiliars de taula
Secció Tercera.- Infraccions comeses pels clubs
Secció Quarta.- Infraccions comeses per dirigents federatius i directius de clubs

224 a 249

CAPÍTOL QUART.- Infraccions a la conducta associativa
Secció Única.- Infraccions comeses pels clubs

250 a 253
250 a 253

224 a 229
230 a 237
238 a 244
245 a 249

TÍTOL QUART.- La Jurisdicció d'àmbit electoral
CAPÍTOL PRIMER.- Elecció dels membres de la Junta Directiva
CAPÍTOL SEGON.- Elecció dels representants dels estaments

254 a 294
295 a 301

TÍTOL CINQUÈ.- Règim Processal
CAPÍTOL PRIMER.- Procediments en primera instància
Secció Primera.- Procediment en la jurisdicció d'àmbit competitiu
Secció Segona.- Procediment ordinari en l'àmbit de jurisdicció
disciplinària
Secció Tercera.- Procediment d'urgència en l'àmbit de les
jurisdiccions competitiva i disciplinària
Secció Quarta.- Procediment en la jurisdicció d'àmbit electoral

302 a 343
302 a 316

CAPÍTOL SEGON.- Els recursos
Secció Primera.- Contra les resolucions del Comitè de Competició
i de Disciplina Esportiva
Secció Segona.- Contra els acords adoptats en matèria disciplinària
pels clubs afiliats o adherits a la Federació
Secció Tercera.- Contra els acords dels òrgans electorals de les Representacions Territorials i dels
clubs afiliats
Secció Quarta.- Contra les resolucions del Comitè d’Apel·lació
de la Federació
Secció Cinquena.- Contra les resolucions de la Junta Electoral de la Federació

344 a 363

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Primera
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Segona

317 a 327
328 a 341
342 a 343

344 a 353
354 a 355
356 a 358
359 a 361
362 a 363

TÍTOL PRELIMINAR .- NORMES GENERALS

Article 1.- El present Reglament regula la potestat jurisdiccional de la Federació
Catalana de Basquetbol, tot assenyalant els diferents àmbits de la seva jurisdicció, així
com els òrgans de la Federació que la tenen atribuïda; desenvolupa també els drets i
les obligacions de totes les persones i entitats que estiguin sota la seva jurisdicció,
alhora que estableix la normativa i el règim disciplinari al qual s'han de sotmetre;
igualment, determina les normes generals per les quals es regiran els partits i les
competicions que organitzi; i, finalment, fixa el procediment pel qual s'han de
desenvolupar les eleccions de la seva Junta Directiva.
Article 2.- El present Reglament serà una norma de compliment obligatori en totes
aquelles competicions organitzades per la Federació Catalana de Basquetbol o bé per
les seves Representacions Territorials o Delegacions Comarcals, les quals, en l'àmbit
de les competències que tinguin atorgades, podran aprovar les Bases de Competició i
les normes de desenvolupament que siguin oportunes, sempre que no contradiguin el
que disposa aquest Reglament.
TÍTOL PRIMER.- LA POTESTAT JURISDICCIONAL FEDERATIVA

CAPÍTOL PRIMER.- ÀMBITS DE LA JURISDICCIÓ FEDERATIVA
Secció Primera.- Àmbit Territorial
Article 3.- La potestat jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol s'estén a
tot el territori de Catalunya

Secció Segona.- Àmbit Personal
Article 4.- Resten sotmesos a la potestat jurisdiccional de la Federació Catalana de
Basquetbol tots els seus directius, directives, i els de les Representacions Territorials i
Delegacions Comarcals; els i les àrbitres, auxiliars de taula i tècnics arbitrals amb
llicència federativa en vigor; les entitats afiliades en aquesta Federació; així com els
seus directius i directives, entrenadors i entrenadores, delegats i delegades, i jugadors i
jugadores.

Secció Tercera.- Àmbit Material
Article 5.- La potestat jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol s'estén al
règim competitiu, al règim disciplinari i al règim electoral.
Article 6.- La potestat jurisdiccional de règim competitiu confereix als òrgans federatius
competents la facultat de conèixer i resoldre les reclamacions presentades sobres
qüestions que, sense tenir naturalesa disciplinària, es plantegin en relació o com a
conseqüència de la pràctica de l'esport del bàsquet així com dels partits i competicions
organitzades per aquesta Federació en totes les seves disciplines esportives.

En aquest sentit, i a títol indicatiu, correspon a la jurisdicció d'aquest àmbit competitiu:
a) Les reclamacions presentades amb la finalitat de donar per acabada la vinculació
esportiva entre jugadors, jugadores o entrenadors, entrenadores i clubs.
b) Les qüestions sobre nul·litat o validesa de les llicències expedides per la Federació.
c) Les discrepàncies entre jugadores/as i clubs 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 qüestió derivada o relacionada
amb elles.
e) Les reclamacions sobre els imports dels rebuts arbitrals presentats amb motiu dels
partits.
f) Les reclamacions presentades per quotes impagades pels jugadors o jugadores per
poder practicar l’esport del basquetbol amb un club.
Article 7.- La potestat jurisdiccional de règim disciplinari confereix als òrgans federatius
competents la facultat de conèixer, jutjar i, si s'escau, sancionar tant les infraccions de
les regles de joc, comeses amb motiu de la celebració d'un partit organitzat o autoritzat
per la Federació, com les infraccions de la conducta esportiva, que vulnerin el que
disposen les normes específiques de disciplina i convivència esportiva; així com les
infraccions a la conducta associativa que comportin un perjudici per al bon ordre de les
relacions entre els membres de la Federació.
Article 8.- No obstant el que disposa l'article anterior, en el cas d'infraccions de les
regles de joc o a la conducta esportiva, comeses amb motiu de la celebració d'un partit
corresponent a una competició d'àmbit estatal o internacional, aquella potestat
jurisdiccional correspondrà, respectivament, a la "Federació Española de Baloncesto" i
a la "Federació Internacional de Basquetbol". En el cas de la disciplina del Bàsquet 3X3
l’esmentada potestat correspondrà a la “FIBA 3X3”.
Article 9.- La potestat jurisdiccional de règim 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 dels seus clubs afiliats, l'activitat esportiva
principal dels quals sigui el basquetbol en qualsevol de les seves disciplines; així com
en els procediments establerts per la censura o reprovació de la gestió del president o
presidenta i la junta directiva d'aquesta Federació i d'aquells mateixos clubs.
CAPÍTOL SEGON .- ELS ÒRGANS JURISDICCIONALS FEDERATIUS
Secció Primera.- En el règim competitiu i disciplinari
Article 10.- Sense perjudici de les facultats que corresponen als i les àrbitres per a jutjar
les infraccions de les regles de joc comeses durant els partits, la potestat jurisdiccional
de la Federació Catalana de Basquetbol en l'àmbit competitiu i disciplinari correspon, en
primera instància, al Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva d'aquesta
Federació; i, en segona instància, al seu Comitè d’Apel·lació.

Article 11.- A cadascuna de les Representacions Territorials d'aquesta Federació hi
haurà com a òrgan jurisdiccional un Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva que,
en l'àmbit material de la jurisdicció de règim competitiu i disciplinari, li correspondrà
únicament:
a) Conèixer i resoldre les reclamacions presentades sobre partits i rebuts arbitrals,
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 a les regles de joc i a la conducta
esportiva, comeses amb motiu únicament de partits fixats en el paràgraf anterior
d'aquest article.
Article 12.- En els acords de creació de les Delegacions Comarcals d'aquesta
Federació, es podrà constituir com a òrgans jurisdiccionals d'aquelles delegacions un
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva que tindrà les potestats jurisdiccionals
en l'àmbit competitiu i disciplinari que, com a màxim, es determinen en l'article anterior
d'aquest Reglament i referides únicament a les competicions de les quals tinguin
delegada l'organització.

Secció Segona.- En el règim electoral
Article 13.- L'exercici de la potestat jurisdiccional d'aquesta Federació dins del règim
electoral correspon a la Junta Electoral, constituïda de forma estatutària, i al Comitè
d’Apel·lació, dins dels àmbits de les seves respectives competències.

TÍTOL SEGON.- LA JURISDICCIÓ D'ÀMBIT COMPETITIU

CAPÍTOL PRIMER.- ELS CLUBS
Secció Primera.- Inscripció i baixa
Article 14.- Als efectes d’aquest Reglament, es considerarà club, qualsevol entitat
privada, sense afany de lucre, degudament constituïda segons la normativa legal vigent,
l’objectiu de la qual sigui el foment, el desenvolupament i la pràctica de l’esport del
basquetbol en qualsevol de les seves disciplines, i que, com a tal, figuri com a membre
afiliat d’aquesta Federació.
Article 15.- Per tal d'inscriure's en la Federació Catalana de Basquetbol, el club ho
haurà de sol·licitar per escrit, acompanyant una còpia dels seus estatuts, en la forma
legalment establerta i inscriure, com a mínim, un equip en una de les competicions
organitzades per la Federació. L'admissió de tal sol·licitud i la inscripció del club com a
membre afiliat d'aquesta Federació és facultat discrecional de la Junta Directiva.
Article 16.- Cada club figurarà inscrit a la Federació com a membre afiliat amb el nom
que figuri en els seus estatuts; si bé, i en el cas que n'hi hagués més d'un amb el mateix
nom, li serà afegit per distingir-lo, el de la població, districte o carrer on pertany el seu
domicili social.
Per qualsevol canvi o bé modificació del nom del club, caldrà acompanyar la
documentació acreditativa d'haver-se'n pres l'acord en la forma estatutària.

Article 17.- Els clubs, per a mantenir la inscripció a la Federació com a membre afiliat
al començament de cada temporada, a més d'estar al corrent de les seves obligacions
econòmiques, hauran de complimentar necessàriament la corresponent fitxa, on hauran
de fer constar els càrrecs de la seva junta directiva i la resta de formalitats que se'ls
demani; sense aquests requisits previs no podran inscriure en competició oficial cap
equip i s'entendrà que tàcitament han causat baixa de la Federació.
Igualment, qualsevol club 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.
Article 18.-Els clubs també podran ser privats temporalment de la condició de membres
afiliats d'aquesta Federació per resolució dels òrgans jurisdiccionals competents; i,
durant tot el temps que duri la sanció, estaran suspesos dels drets associatius i, per tant,
no podran inscriure o mantenir cap equip en una competició organitzada per la
Federació.

Secció Segona.- La fusió de clubs
Article 19.- Constitueix un dret de qualsevol club, la facultat de poder-se fusionar amb
un altre o amb altres.
Article 20.- Quan la sol·licitud de fusió sigui formulada per dos clubs o més, l'esport
principal o únic dels quals sigui el basquetbol, presentaran l'acord estatutari de cadascun
d'ells per a la fusió, on es determini el nom que adoptarà el club resultant; també
compliran els altres requisits que s'exigeixen als clubs de nova creació i es subrogaran
en tots els compromisos i les obligacions, envers la Federació o a tercers, que haguessin
contret els clubs de provinença.
Article 21.- El club resultant d'una fusió podrà mantenir els corresponents equips en les
categories a les quals tenien dret els clubs fusionats, excepte quan hi hagi coincidència
de més d'un equip en alguna de les competicions en les quals això no sigui permès.
Article 22.- Quan el basquetbol, en alguna de les seves disciplines, sigui una secció
esportiva d'una entitat, o quan aquesta tingui equips masculins i femenins, o que tingui
més d'un equip sènior, aquella podrà independitzar la secció o l'equip o equips, adoptant
un nou nom, i s'inscriurà com un nou club a la Federació; amb tot, els seus diversos
equips mantindran la categoria que tenien en l'antic club.
Article 23.- La secció de basquetbol o l'equip o equips d'una entitat que s'hagin
independitzat, abans d'inscriure's com a club de basquetbol, es podrà fusionar amb
algun altre club o entitat ja existent, tingui o no aquesta la secció de basquetbol. En
aquest supòsit, se seguirà allò que disposa l'article anterior d'aquest Reglament.
Article 24.- Quan dues entitats, l'esport principal de les quals no sigui el basquetbol, es
fusionin d'acord amb les normes que regeixen en la Federació esportiva en la qual hagin
inscrit llurs estatuts, encara que les seccions de basquetbol corresponents no
s'independitzessin, es fusionaran igualment, sempre que amb això no contravinguin el
que disposa aquest Reglament; i, amb aquesta finalitat, hauran de posar-ho en
coneixement de la Federació Catalana de Basquetbol.
Article 25.- Els clubs que s'hagin fusionat, o bé l'entitat que hagi independitzat la seva
secció de basquetbol, no es podran tornar a inscriure a la Federació Catalana de
Basquetbol, com a clubs independents i de nova creació, fins a la temporada següent.

Secció Tercera.- La vinculació
Article 26.- Un club podrà vincular el seu equip d'edat "sènior" que participi en la
competició de categoria superior amb un màxim de dos equips d'edat també "sènior" de
diferents clubs, que participin, un dels equips en una competició de categoria inferior i
l'altre en una de superior.
Així mateix, un club podrà vincular els jugadors o jugadores del seu equip júnior que
participi en la competició de categoria superior, amb un màxim de dos equips sèniors de
clubs diferents, sempre i quan aquests equips sèniors participin en categories diferents
i, també, en categoria diferent a la de l’equip o equips sènior del club vinculant, en cas
que en tingués.
Article 27.- Tota vinculació entre diferents clubs caldrà formalitzar-la abans del
començament de les competicions en què participin els equips vinculats, mitjançant el
document oficial de vinculació lliurat per la Federació, el qual s'haurà d'omplir
necessàriament en tots els seus paràgrafs i sense que es pugui modificar, durant el
decurs de la temporada, la relació de jugadors o jugadores que s'esmenti.
Article 28.- L'equip vinculat, sènior, que participi en la categoria inferior podrà inscriure
en la competició en què participi fins un màxim de 5 jugadors o jugadores "sots-21" per
la totalitat de les vinculacions, els quals solament podran estar inscrits en un document
oficial de vinculació, i podran ser alineats indistintament tant amb aquest club com amb
el que s'hagi vinculat.
En el cas dels equips júniors, la vinculació consistirà en inscriure un màxim de cinc
jugadors o jugadores per cada vinculació, els quals podran alinear-se de manera
indistinta tant en l’equip júnior amb el qui tenen tramitada llicència com amb l’equip
sènior de l’altre club amb qui es formalitzi la vinculació.

Secció Quarta.- Els equips
Article 29.- Cada club podrà inscriure en les competicions organitzades per la Federació
d'edat inferior a la de "sènior", el nombre d'equips que vulgui, dintre les limitacions que,
per alguna d'elles, es puguin establir en les respectives Bases de competició.
En les competicions dels equips d'edat "sènior", excepte en l'última categoria, els clubs
només podran inscriure un equip per cadascuna de les categories que s'organitzin i
sempre que tinguin dret a fer-ho segons la normativa vigent.
Article 30.- Tot els clubs, quan inscriguin un equip d’edat “sènior”, tant masculí com
femení, al campionat de “Copa Catalunya” o al “Campionat de Catalunya de 1a
Categoria”, estaran obligats a inscriure un mínim de tres equips d’edats inferiors del
mateix sexe que l’equip “sènior”; mentre que a les competicions del “Campionat de
Catalunya de 2ona Categoria” o del “Campionat de Catalunya de 3a Categoria
Masculina”, l’obligatorietat serà només de dos equips.
En tots els casos, un dels equips d’edat inferior haurà de ser necessàriament d’edat
“sots-25”, “sots-21” i “junior”; i la resta, a més d’aquestes edats, també podran ser-ho
d’edat “cadet”, “infantil”, “pre-infantil”, “mini” o “pre-mini”.

Article 31.- S'exceptua de l'obligació a què fa referència l'article anterior els següents
casos:
a) Les seccions esportives de centres d’ensenyament universitari, en els quals l’edat
dels i les alumnes sigui superior a la fixada per als equips d’edat inferior de “sènior”.
b) Els clubs que tinguin el seu domicili social en un municipi de menys de 3.000
habitants, i això sempre que els equips que inscrigui no participin al Campionat de
“Copa Catalunya” ni al “Campionat de Catalunya de 1a Categoria”.
c) Els clubs que paguin la taxa que, pel que fa al cas, pugui aprovar cada temporada
l’Assemblea General d’aquesta Federació.
d) Els clubs amb equips que només vulguin competir en la disciplina del Bàsquet 3X3.
Article 32.- Els clubs que inscriguin dos equips d'edat "sènior" del mateix sexe, el que
participi en la competició de categoria inferior, no tindrà les obligacions que, per a ells,
s'assenyalen a l'article 30 d'aquest Reglament.
Article 33.- Cada equip d'edat "sènior" de nova creació haurà de començar l'activitat en
la categoria inferior que hi hagi aquella temporada, llevat en el cas que la seva
constitució sigui conseqüència de la independització de la secció d'un club prèviament
existent; en aquest cas, es mantindrà en la categoria que ja tenia anteriorment.
L’esmentada excepció no regirà en el cas de la disciplina del Basquet 3X3.
En els casos d'equips de nova creació d'edat inferior a la "sènior", la seva participació
en competicions es regirà pel que disposen les respectives Bases de Competició.
Article 34.- Els clubs, abans de finalitzar el termini d'inscripció corresponent i prèvia
notificació a la Federació, podran cedir a un altre club els drets del seu equip sènior de
participar en una determinada competició. Les Bases de Competició podran limitar
aquest dret.
Article 35.- Els equips mantindran, mitjançant llur inscripció anual, els drets esportius
que els pertanyen segons les normes generals vigents i no perdran llur categoria si no
és per descens en la competició corresponent, per renúncia o sanció.
No obstant això, qualsevol inscripció d'un equip resta condicionada al fet que l'entitat
que l'inscrigui estigui al corrent de les seves obligacions econòmiques i al compliment
de les formalitats que fixa l'article 17 d'aquest Reglament. Tal inscripció esdevindrà
vàlida i definitiva si, en el termini dels quinze dies següents d'haver-se realitzat, la
Federació no li notifica l'existència d'algun incompliment.
En el cas d'existir algun incompliment, la Federació requerirà l'entitat a fi i efecte que es
posi al corrent de les seves obligacions i, en el cas de no fer-ho en el termini dels deu
dies següents d'haver rebut la notificació, la inscripció de l'equip restarà nul·la i sense
cap mena de validesa.
Article 36.- El dret d'ascens de categoria d'un equip és renunciable pel club, si l'exerceix
dins el termini que assenyalen les Bases de cada competició per efectuar la inscripció a
la categoria que renuncien i inscriu aquell equip a la mateixa categoria on estava la
temporada passada, dins el termini també que fixen les Bases d'aquesta competició.
Article 37.- Dintre del termini que determinin les Bases de Competició, tots els clubs
estan obligats a inscriure llurs equips mitjançant el corresponent full d'inscripció, i a
facilitar les dades demanades en l'imprès.
Excepte en els casos previstos en l'article anterior, un cop transcorregut el termini de la
inscripció, l'equip que no s'hagués inscrit a la categoria que li pertoqui s'entendrà retirat
de la competició; i, si es vol inscriure, ho haurà de fer, dins del termini corresponent, en
l'última categoria que hi hagi aquella temporada a la Federació.

Article 38.- Els clubs poden inscriure els seus diferents equips amb el nom que tinguin
per convenient; si bé el nom escollit no pot coincidir ni confondre's amb el nom d'un altre
club o entitat diferent que participi en qualsevol competició organitzada per la Federació.
Article 39.- Els clubs, abans de la data d'inici de la respectiva competició, hauran d'haver
diligenciat a la Federació, per a cadascun dels equips que haguessin inscrit, una llicència
d'entrenador o entrenadora així com un mínim de set llicències de jugadors o jugadores
si l'equip és d'edat superior a la de "cadet", o de vuit, si l'equip és d'edat inferior a la de
"júnior"; ja que, en cas contrari, no podrà participar en la competició i se'l tindrà, a tots
els efectes, per retirat de la competició on havia estat inscrit. En el cas de la disciplina
del Bàsquet 3X3, el nombre mínim de llicències de jugadors o jugadores per equip inscrit
serà de tres.
Durant la temporada els equips hauran de mantenir, com a mínim, el nombre de
llicències tramitades que fixa el paràgraf anterior.
Article 40.- No obstant el que disposa l'article anterior, en competicions de categoria de
"promoció", la Federació podrà autoritzar la participació en la competició d'un equip que
només hagi tramitat la llicència de cinc jugadors o jugadores. En aquest cas, però, abans
d'haver-se jugat la tercera jornada, l'equip haurà de tenir diligenciades el nombre mínim
de llicències que fixa l'article anterior; ja que, si no fos així, a partir d'aquella tercera
jornada, se'l tindrà a tots els efectes per retirat de la competició on havia estat inscrit.
Article 41.- Els clubs només podran diligenciar un màxim de dotze llicències federatives
de jugadors o jugadores per a cadascun dels equips que hagués inscrit en competició
oficial, excepte per als equips d’edat “sènior”, que participin a l’última categoria territorial
o que pertanyin a una categoria que no tingui dret d’ascens, i per als equips d’edat “sots25” i inferiors d’aquesta edat, que no participin en una competició de categoria preferent,
on el nombre màxim serà de quinze.
No obstant el que disposa el paràgraf precedent, aquell nombre màxim de quinze
llicències podrà ser limitat per les Bases d’algunes competicions.
En la disciplina del Bàsquet 3X3, el nombre màxim de llicències de jugadors o jugadores
per equip serà de set.
Article 42.- En el decurs de la temporada, i quan un equip ja tingui diligenciades el
nombre màxim de llicències que fixa l'article anterior, per poder diligenciar la llicència
d'un nou jugador serà necessari que prèviament se’n doni de baixa un altre, per tal de
no ultrapassar en cap moment aquell nombre màxim permès.
En tots els casos, i llevat els equips que participin en una competició de categoria de
promoció, i en aquells que participin en competicions de no promoció que no donin cap
dret d’ascens i que així s’especifiqui a les corresponents Bases de Competició, les altes
s'han de produir necessàriament fins el dia 31 de març; ja que, a partir del mes d'abril,
fins a la fi de la temporada, no es podrà tramitar la llicència de cap jugador.
A favor dels equips que participin en una competició d'una categoria de promoció i en
aquells que participin en competicions de no promoció que no donin cap dret d’ascens i
que així s’especifiqui a les corresponents Bases de Competició, es podran tramitar
llicències fins a l'hora d'inici de l’últim partit oficial de la temporada, excepte que les
Bases d’alguna competició estableixin un termini d’anticipació superior. En el cas del
Bàsquet 3X3, les altes s’hauran de produir sempre fins la data del 31 de març.
Transcorreguts els terminis esmentats anteriorment per a cadascuna de les disciplines
per a efectuar la inscripció de llicències en les competicions limitades per aquelles dates,
i sempre que en les sol·licituds presentades dins del termini consti tota la documentació
exigida a excepció només de la concessió del transfer internacional, s'admetrà aquella
sol·licitud però condicionant la validesa oficial de la llicència al moment en el qual es rebi
el transfer internacional, sempre que aquell transfer hagués estat sol·licitat dins del
termini reglamentari de tramitació de llicències.

Article 43.- Per donar de baixa un jugador o jugadora amb llicència a favor d'un equip,
serà indispensable aportar el document de desvinculació entre jugador/a i club, signat
per ambdues parts; o, en el seu cas, la resolució de l'òrgan jurisdiccional federatiu que
declari la resolució de la vinculació esportiva per incompliment de les obligacions del
jugador o jugadora envers el seu club.
CAPÍTOL SEGON .- JUGADORS I JUGADORES
Secció Primera.- Condició, edat i categoria
Article 44.- Als efectes del present Reglament, és jugador o jugadora qui practica el
basquetbol enquadrat en un club o entitat inscrit a la Federació Catalana de Basquetbol
i te tramitada la corresponent llicència federativa. Amb la signatura de sol·licitud de
l'esmentada llicència, el jugador o jugadora queda vinculat al seu club i subjecte a la
jurisdicció federativa.
Article 45.- Els jugadors i jugadores seran classificats en funció del seu sexe i edat,
segons ho determinin les Bases de les respectives competicions oficials que
s'estableixin anualment.
Per a la determinació de l'edat, es tindrà en compte la que compleixi cada jugador o
jugadora dins de cada any natural.
Per l'edat, i en la disciplina del Bàsquet, els jugadors i jugadores es classificaran en
"Sènior",”Sots-25”,"Sots-21","Júnior", "Cadet", "Infantil", “Pre-infantil”, "Mini" i "Pre-mini".
Tanmateix, i en la disciplina del Bàsquet 3X3, els jugadors i jugadores es classificaran
en “Sènior”, “Sots-23”, "Júnior", "Cadet", "Infantil" i "Mini"
Dins de cadascuna d'aquestes edats, el jugador o jugadora tindrà la categoria de la
competició en la qual participi l'equip a favor del qual li hagi estat diligenciada la seva
llicència federativa.
Tanmateix, els jugadors i jugadores es classificaran segons la seva nacionalitat, en
comunitaris i extracomunitaris. Tindrà la condició d’extracomunitari el jugador o jugadora
que tingui la nacionalitat d’un país que no sigui membre de la Unió Europea, de l’Espai
Econòmic Europeu, de Suïssa, o d’un país que no tingui subscrit amb la Unió Europea
acord d’igualtat de tracte en les condicions de treball. La resta de jugadors i jugadores
tindran la consideració de comunitaris.
Pel que fa en concret als jugadors o jugadores de nacionalitat andorrana tindran la
consideració de comunitaris als efectes de la classificació de la seva nacionalitat.
Les Bases de competició podran limitar la participació de jugadores o jugadores
estrangers extracomunitaris en aquelles categories en que així s’aprovi per l’Assemblea.
Article 46.- La Federació podrà exigir a qualsevol jugador o jugadora que justifiqui l'edat
i la seva nacionalitat mitjançant el Document Nacional d'Identitat, i en el cas de ser
menor de 15 anys, podrà aportar també la targeta individual sanitària del CatSalut. En
aquest últim supòsit la Federació podrà sol·licitar document acreditatiu de la seva
nacionalitat.
En el cas de ser extracomunitari, podrà justificar la seva edat per mitjà del Passaport.

Secció Segona.- Les llicències de jugadors i jugadores
Article 47.- El jugador o jugadora haurà de disposar de la llicència federativa
corresponent, de la qual neixen, durant tot el temps de la seva vigència, els drets i
obligacions establerts en aquest Reglament.

Article 48.- La llicència de jugador o jugadora es tramitarà prèvia sol·licitud seva i
presentada a la Federació pel club amb el qual es vincula. En el cas de ser la primera
llicència que sol·licita de la Federació, el jugador haurà d’exhibir necessàriament el seu
DNI, o, si el jugador és menor de 15 anys podrà aportar també la targeta individual
sanitària del CatSalut. Per a la obtenció de l’esmentada llicència haurà d’inscriure’s
prèviament com a persona federada al Portal del Federat establert a l’efecte per la
Federació.
Article 49.- Per poder diligenciar vàlidament la llicència d’un jugador o jugadora a favor
d'un equip determinat caldrà:
a) Que la sol·licitud de llicència de jugador o jugadora, en el cas de ser menor d’edat, hi
hagi la signatura del seu representant legal.
b) Que el jugador o jugadora tingui la nacionalitat d'un Estat membre de la Unió
Europea; o, en el cas de no tenir-la, que acrediti documentalment la seva residència
legal en el país.
c) Que el jugador o jugadora, en el cas de ser major d'edat, no tingui cap compromís
amb un altre club.
d) Que s'acompanyi, quan es necessiti, segons el que disposa aquest Reglament, el
corresponent document de desvinculació.
e) Que el jugador o jugadora, per la seva edat, lli pugui ser tramitada segons la vigent
normativa federativa.
f) Que la llicència sigui a favor d'un equip amb el qual, i per la categoria de la competició
on participa, el jugador o jugadora pugui ser alineat segons les normes d'aquest
Reglament.
g) Que el jugador o jugadora disposi d’un certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica del
basquetbol corresponent a la temporada per a la qual subscriu llicència.
h) El transfer corresponent expedit per la Federació Nacional de procedència o per
FIBA, seguint el procediment articulat a la normativa FIBA que regula les
transferències internacionals en aquelles categories en que les Bases de Competició
així ho especifiquin.
i) Que s’adjunti a la sol·licitud de llicència una fotografia actualitzada del jugador o
jugadora.
j) Que s’inscrigui prèviament com a persona federada al Portal del Federat establert a
l’efecte per la Federació.
Els anteriors requisits podran ser desenvolupats mitjançant Circular de la Federació,
sempre d’acord amb la normativa vigent.
Article 50.- La signatura de la sol·licitud de la llicència té el caràcter de declaració formal
del jugador o jugadora respecte a les dades que hi figuren; i quan el club la presenta a
la Federació per ser diligenciada, es responsabilitza aquest directament de la seva
veracitat i de la concurrència dels requisits exigits en aquest Reglament.
Article 51.- Les llicències dels jugadors/es han de ser necessàriament de la classe que
li correspongui per la seva edat i hauran d’estar expedides a favor d’un determinat equip.
En el cas de jugadora o jugador "Sots-21" vinculat a dos equips de diferents clubs, la
llicència es lliurarà a favor de l'equip d'edat "sènior" que participi en la categoria inferior.
Article 52.- No obstant el que disposa l'article anterior, la Federació Catalana de
Basquetbol autoritzarà la concessió de llicència de classe superior a la que li
correspongui per l'edat, prèvia sol·licitud del jugador o jugadora, amb la certificació
mèdica d'aptitud i de la conformitat del seu representant legal, en el cas que fos menor
d'edat.

Article 53.- El jugador o jugadora que tingui tramitada una llicència per a un equip d'edat
superior al que li correspondria per la seva edat, amb l'esmentada llicència no es podrà
alinear amb l'equip del seu club que li correspondria per edat; tot i que podrà formar part
de seleccions o de combinats federatius de la seva edat.
Article 54.- En la disciplina del Bàsquet els jugadors o jugadores només podran tenir en
vigor una sola llicència federativa, com a tal, a favor d'un determinat equip; i, en el cas
que li fos diligenciada vàlidament una altra per a un equip diferent, automàticament
restarà anul·lada la primera, que no tindrà ja cap mena de validesa oficial.
Es podrà tenir una altra llicència federativa com a jugador o jugadora únicament en el
cas que aquella segona llicència fos atorgada a favor d’un equip que competeixi en la
disciplina del Basquet 3X3.
Article 55.- La llicència dels jugadors i jugadores només tindrà validesa per a una sola
temporada i la seva vigència acabarà quan finalitzi la temporada per a la qual va ser
expedida, sense perjudici, però, dels compromisos de renovació que, en el cas que el
jugador o jugadora fos major d'edat, s'haguessin pogut pactar voluntàriament entre
ambdues parts .

Secció Tercera.- Canvis de llicència
Article 56.- En el decurs d'una mateixa temporada, el jugador o jugadora amb llicència
federativa tramitada a favor d'un determinat equip podrà, fins el dia 31 de desembre
sol·licitar-ne una altra a favor d'un altre equip, qualsevol que sigui la categoria de la
competició en la qual participi, sempre naturalment que li pugui ser tramitada per la seva
edat.
El termini temporal que fixa el paràgraf anterior no regirà per a jugadors o jugadores que
tinguin tramitada llicència federativa a favor d'un equip que participi en una competició
de categoria de "promoció".
Article 57.- A partir del dia 1 de gener de cada temporada, el jugador que tingui
tramitada llicència federativa a favor d'un equip, que no participi en una competició de
categoria de "promoció", i que hagi estat inscrit a l'acta oficial de joc d'un partit en el
decurs d'aquella temporada, no se li podrà tramitar una nova llicència federativa a favor
d'un altre equip, si no és que la nova llicència sigui per a un equip que participi en una
competició de categoria superior o bé que sigui a favor d'un equip d'edat superior.
Això no serà d’aplicació en els casos en els quals la nova llicència sigui a favor d’un
equip de categoria de “promoció”. La data límit en la disciplina del Bàsquet 3X3 serà la
de l’ 1 de març.
Article 58.- Pel que fa als jugadors d'edat "sub-21" que estiguin vinculats a dos clubs,
quan en el decurs de la competició hagin estat inscrits a l'acta de joc d'un partit oficial,
a partir del dia 1 de gener, només podran tenir llicència federativa amb l'altre equip que
estava vinculat o amb un altre que participi en una competició de categoria superior de
l'equip amb el qual tenia llicència. En el cas de la disciplina del Bàsquet 3X3, i pel que
fa als jugadors d’edat “Sots-23”, la data límit serà la de l’ 1 de febrer.
Article 59.- Les limitacions per poder sol·licitar una llicència federativa assenyalades en
els articles 57 i 58 d'aquest Reglament no regiran en els supòsits que el jugador o
jugadora, per incompliment de les obligacions per part del seu club, n'hagi obtingut la
desvinculació esportiva per acord dels òrgans jurisdiccionals federatius, o quan n'hagi
quedat deslligat perquè el seu equip, per sanció o per decisió del propi club, hagi estat
retirat de la competició on havia estat inscrit.

Article 60.- Un jugador o jugadora amb llicència en vigor a favor d'un equip, perquè li
pugui ser tramitada una altra a favor d'un equip d'un club diferent, a més de les
limitacions que assenyalen els articles 57 i 58 d'aquest Reglament, necessitarà aportar,
degudament signat, el corresponent document de desvinculació amb el seu anterior
club, excepte que no el necessiti per haver quedat ja desvinculat d'aquell club d'acord
amb el que disposa aquest Reglament
Article 61.- El jugador o jugadora que tingui tramitada una llicència federativa com a tal
a favor d'un determinat equip, si no resulta afectat per les limitacions que assenyalen
els articles 57 i 58 d'aquest Reglament, li podrà ser tramitada una nova llicència en el
decurs de la mateixa temporada, qualsevol que sigui la competició on participi l'equip
per al qual ha sol·licitat la nova llicència, sempre que per la seva edat la pugui subscriure,
segons les normes d'aquest Reglament.
Article 62.- Les Bases de Competició podran establir limitacions temporals en la
tramitació d’altes i baixes en competicions i categories determinades.

Secció Quarta.- La desvinculació esportiva
Article 63.- En acabar la temporada oficial i, per tant, la vigència de la llicència que el
vinculava amb el seu club, tot jugador o jugadora queda en absoluta llibertat per poder
sol·licitar una llicència federativa a favor de qualsevol altre club, llevat en el cas que fos
major d'edat i existeixi un compromís pendent de renovació amb el seu club, o alguna
obligació contractual de subscriure-la amb algun altre club determinat.
Article 64.- Durant la vigència d'una llicència federativa, la vinculació esportiva entre
club i jugador/a podrà ser resolta en qualsevol moment per acord d'ambdues parts, tot
signant el corresponent document de desvinculació.
En el cas que el jugador o jugadora fos menor d’edat, caldrà també la signatura del seu
representant legal.
Article 65.- Un cop presentat el document de desvinculació a la Federació, degudament
signat per ambdues parts, restarà automàticament anul·lada i sense cap mena de
validesa la llicència federativa d'aquella jugadora o jugador qui, no obstant això, estarà
subjecte a les limitacions que assenyalen els articles 57 i 58 del Reglament per poder
sol·licitar-ne una altra en el decurs de la mateixa temporada.
Article 66.- La vinculació esportiva entre el jugador/a i el seu club també podrà ser
resolta per decisió dels òrgans jurisdiccionals de la Federació, mitjançant expedient
promogut a petició de qualsevulla de les parts i fonamentat en l'incompliment de les
obligacions per l'altra part.
Article 67.- Una jugadora o jugador quedarà desvinculat esportivament del seu club,
malgrat que hi hagués pendent un compromís de renovació entre ambdues parts:
a) Quan l'equip en el qual jugava la temporada anterior hagi renunciat a l'ascens de
categoria o bé l'hagués perduda en virtut de sanció o per decisió del propi club.
b) Quan l'equip pel qual tenia tramitada llicència, per sanció o per decisió del propi club,
hagi estat retirat de la competició on estava inscrit.
c) Quan el club, amb el qual estava vinculat el jugador o jugadora, per qualsevulla
causa, hagi estat baixa de la Federació.
d) Quan el club on pertanyia el jugador o jugadora hagués estat suspès temporalment,
per sanció dels òrgans jurisdiccionals federatius, dels seus drets com a membre afiliat
o adherit d'aquesta Federació.

e) Quan el club hagi cedit a un altre els drets de l'equip amb el qual el jugador o jugadora
tenia llicència durant la temporada anterior.
Article 68.- Els jugadors i jugadores, subjectes per llicència o per compromís de
renovació a un club o a una secció de bàsquet fusionada d'acord amb les normes
d'aquest Reglament, podran sol·licitar de la Federació Catalana de Basquetbol, de
quedar en plena llibertat, en el termini de vint dies a comptar des de la data en què els
sigui notificada la fusió.
Transcorregut aquest termini sense haver exercit l'esmentat dret, les llicències o
compromisos de renovació es consideraran automàticament referits al club resultant.

Secció Cinquena.- Les cartes de baixa
Article 69.- El jugador o jugadora que, en acabar la temporada oficial, hagués tingut
llicència federativa en vigor com a tal a favor d'un determinat club, podrà demanar-li
l'atorgament d'una carta acreditativa de la seva baixa i de no tenir pendent de
compliment cap mena d'obligació que li pugui imposar aquest Reglament.
Amb aquest document el jugador o jugadora acreditarà davant del club, per al qual pugui
subscriure llicència federativa la propera temporada, que resta alliberat o alliberada de
qualsevol responsabilitat amb el seu anterior club.
Article 70.- En el cas de reclamació contra jugador o jugadora per incompliment de les
seves obligacions, que li imposa aquest Reglament, envers el seu anterior club, i amb
independència de la responsabilitat disciplinària en la qual hagi pogut incórrer aquell
jugador o jugadora, el club per al qual tingués tramitada llicència federativa respondrà,
davant de la Federació, de manera directa i solidària, del compliment de les obligacions
que el jugador o jugadora pogués tenir pendent amb el seu anterior club.
Article 71.- En tota carta de baixa haurà de constar-hi la data d'expedició i haurà de ser
signada necessàriament pel representant legal del club.
Seran totalment nuls i sense cap mena de validesa els pactes i les condicions que puguin
establir-se a la carta de baixa d’un jugador o jugadora, i que limitin la seva lliure voluntat
per a sol·licitar una llicència a favor de qualsevol altre club.
Article 72.- En el cas d'haver-hi discrepàncies entre club i jugador/a sobre l'expedició
de la carta de baixa, hi intervindrà el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva que,
prèvia la incoació del corresponent expedient, atorgarà d'ofici o denegarà aquella baixa.

Secció Sisena.- Drets i obligacions
Article 73.- El jugador o la jugadora, en relació amb el seu club té els drets següents:
a) Llibertat de sol·licitar cada temporada la corresponent llicència federativa, respectant
però els compromisos lliurament adquirits en el cas que el jugador o jugadora fos
major d'edat.
b) Assistir a totes les proves, els cursos i les seleccions on sigui convocat o convocada
per la Federació.
c) Ser entrenat per un entrenador o entrenadora amb títol oficial.
d) Consideració a la seva activitat esportiva.
e) Rebre atenció sanitària a través de l'assegurança esportiva obligatòria, amb les
condicions i limitacions que pugui fixar el règim jurídic d'aquesta assegurança.
f) Percebre les compensacions econòmiques pactades amb el club.

g) Ser representat o, si s’escau, representant del seu estament en les assemblees
generals.
Article 74.- El jugador o la jugadora, respecte del seu club, té les obligacions següents:
a) Sotmetre's a la disciplina esportiva del club, tot participant en els entrenaments i en
els partits.
b) No entrenar-se ni participar en activitats esportives amb un altre equip sense
l'autorització expressa del seu club.
c) Respectar i complir els compromisos de renovació lliurament assumits amb el seu
club, sempre i quan el jugador o jugadora fos major d'edat en el moment de
contreure'ls.
d) Retornar el material esportiu de propietat del club i que li hagués estat lliurat per a la
pràctica esportiva.
e) Pagar les quotes fixades pel seu club per poder practicar l'esport que li haguessin
estat notificades abans de signar la sol·licitud de la llicència federativa.
f) Actualitzar les dades facilitades al registre del Portal del Federat i garantir en tot
moment la seva veracitat.
g) Donar compliment al Codi Ètic i al seu Protocol d’actuació entre clubs en els fitxatges
de menors.

CAPÍTOL TERCER.- ENTRENADORS I ENTRENADORES
Secció Primera.- La titulació d'entrenador o entrenadora
Article 75.- A efectes d'aquest reglament són entrenadors i entrenadores les persones
naturals que, amb el corresponent títol reconegut per la Federació Catalana de
Basquetbol, es vinculen, mitjançant la signatura de la sol·licitud de la corresponent
llicència federativa, a un club i s’encarreguen de l’ensenyament, preparació i direcció
tècnica de l’esport del basquetbol.
Article 76.- Tots els clubs hauran de tenir obligatòriament un entrenador o entrenadora
amb llicència per a cadascun dels equips inscrits a les competicions organitzades per
aquesta Federació. Pel que fa als equips que s’inscriguin en competicions federatives
del Basquet 3X3 caldrà que també tinguin un entrenador o entrenadora amb llicència
per equip o bé una persona major d’edat amb qualsevol llicència federativa a favor del
club de l’equip.
Per poder diligenciar la llicència federativa d’entrenador o entrenadora a favor d’un equip
caldrà acreditar la següent formació:
a) Curs Federatiu de Nivell 0: per als equips d’edat “pre-mini” i “mini”
b) Certificació d'Iniciació al Basquetbol o Curs de Monitor o Monitora per equips de
Categoria de Minibàsquet i Passarel·la, o Curs d’Iniciació Federatiu: per als equips
d'edat "pre-mini" fins a “infantil" inclòs.
c) Certificació de Formació en Basquetbol o Curs Federatiu Nivell 1: per els equips
d’edat “pre-mini” fins a “sènior” inclòs, excepte cadet preferent, junior preferent, i
equips sènior de Segona Categoria, Primera Categoria i Copa Catalunya.
d) Curs de Categoria Sènior, o Curs Federatiu Nivell 2, o Curs de 2on Nivell de Tècnic
Esportiu en Basquetbol: per als equips d’edat "pre-mini" fins a “sènior” inclòs.

Article 77.- Malgrat el que disposa l'article anterior, la Federació Catalana de
Basquetbol podrà autoritzar a l’aspirant al corresponent títol oficial, a actuar com
entrenador o entrenadora en determinades competicions per un màxim d’un any (365
dies).
Aquesta autorització se’ls podrà retirar si no compleixen les condicions assenyalades en
el seu atorgament, tot restant, en aquest cas, la llicència federativa sense cap mena de
validesa oficial.

Secció Segona.- La llicències dels entrenadors i entrenadores.
Article 78.- L'entrenador o entrenadora, per poder actuar com a tal, a més d'estar en
possessió del títol corresponent, haurà de disposar de la corresponent llicència
federativa, de la qual, un cop signada la seva sol·licitud per l'entrenador i diligenciada
per la Federació, neixen, durant tot el temps de la seva vigència, els drets i obligacions
fixats en aquest Reglament. Per a la obtenció de l’esmentada llicència haurà d’inscriure’s
prèviament com a persona federada al Portal del Federat establert a l’efecte per la
Federació.
Article 79.- La llicència dels entrenadors i entrenadores ha de ser diligenciada per la
Federació a favor d’un equip determinat. Un mateix equip pot tenir diversos
entrenadors/es. La llicència d’entrenador o entrenadora faculta el seu titular per poder
actuar com tal, a més de l’equip amb el qual te la llicència tramitada, en qualsevol equip
de la mateixa disciplina del seu club, sempre que la seva titulació li permeti entrenar
aquell equip en virtut del que disposa l’article 76 del present Reglament; i, per tant, podrà
ser inscrit com a entrenador o entrenadora en l’acta d’un partit sempre que presenti la
seva llicència federativa.
Article 80.- Un mateix entrenador o entrenadora pot tenir en vigor, i al mateix temps,
dues llicències federatives com a tal, sempre i quan els equips per als quals siguin
lliurades participin en competicions de diferent categoria. Es permetrà que un entrenador
o entrenadora tingui una tercera llicència federativa com a tal en el cas que sigui lliurada
a favor d’un equip que participi en una competició oficial de la disciplina del Bàsquet
3X3.
Article 81.- Sense perjudici dels pactes contractuals de renovació entre club i
entrenador/a, la llicència federativa dels entrenadors i entrenadores només tindrà
validesa per una sola temporada i la seva vigència acabarà quan finalitzi la temporada
per a la qual va ser lliurada.
Article 82.- En el decurs d’una mateixa temporada, l’entrenador o entrenadora amb
llicència federativa en vigor a favor d'un determinat equip, no en podrà sol·licitar una
altra a favor d'un equip d'un altre club si no acompanya, degudament signat, el
corresponent document de desvinculació; o, en el cas de poder tenir en vigor totes dues
llicències, segons l'article 80 d'aquest Reglament, si no acompanya l'autorització del club
per al qual tingues tramitada la primera llicència.

Secció Tercera.- La desvinculació esportiva
Article 83.- En acabar la temporada oficial i, per tant, la vigència de la llicència que el
vinculava amb el seu club, tot entrenador o entrenadora queda en absoluta llibertat per
sol·licitar una llicència federativa a favor de qualsevol altre club, llevat que existís un
compromís de renovació pendent o alguna obligació contractual de subscriure-la amb
algun determinat club.

Article 84.- Durant la vigència de la seva llicència federativa, la vinculació esportiva
entre club i entrenador o entrenadora podrà ser resolta en qualsevol moment per acord
d'ambdues parts, tot signant el corresponent document de desvinculació. Un cop
presentat aquell document de desvinculació a la Federació, restarà automàticament
anul·lada i sense cap mena de validesa la seva llicència federativa.
Article 85.- La vinculació esportiva entre l'entrenador o entrenadora i el seu club també
podrà ser resolta per decisió dels òrgans jurisdiccionals federatius, mitjançant expedient
promogut a petició de qualsevulla de les parts i fonamentat en l'incompliment de les
obligacions per l'altra part.
Article 86.- Un entrenador o entrenadora quedarà igualment desvinculat esportivament
del seu club, malgrat que hi hagués pendent un compromís de renovació entre ambdues
parts, per les mateixes causes que, pel que fa als jugadors i jugadores, assenyala
l'article 66 d'aquest mateix Reglament.

Secció Quarta.- Drets i obligacions
Article 87.- L'entrenador o entrenadora tindrà els següents drets respecte del seu club:
a) Llibertat per a sol·licitar la corresponent llicència federativa, sense perjudici dels
compromisos que lliurement hagi pogut assumir.
b) Assistir a totes les proves, els cursos i les seleccions on sigui convocat per la
Federació.
c) Consideració a la seva activitat esportiva.
d) Rebre atenció sanitària a través de l’assegurança esportiva obligatòria, amb les
condicions i limitacions que pugui fixar el règim jurídic d’aquesta assegurança.
e) Percebre les compensacions econòmiques pactades amb el seu club.
f) Ser representat o, si s’escau, representant del seu estament en les assemblees
generals.
Article 88.- Els entrenadors i entrenadores, en relació amb el seu club, tenen les
obligacions següents:
a) Sotmetre's a la disciplina esportiva del club, i dirigir els entrenaments i partits de
l'equip per al qual hagi subscrit llicència federativa.
b) No entrenar ni participar en activitats esportives amb un altre equip sense
l'autorització expressa del seu club.
c) Respectar i complir els compromisos de renovació lliurement assumits amb el seu
club.
d) Retornar el material esportiu de propietat del club, que li hagués estat lliurat per a la
pràctica esportiva.
e) Actualitzar les dades facilitades al registre del Portal del Federat i garantir en tot
moment la seva veracitat.
f) Donar compliment al Codi Ètic i al seu Protocol d’actuació entre clubs en els fitxatges
de menors.

CAPÍTOL QUART.- DIRECTORES I DIRECTORS TÈCNICS

Secció Primera.- Titulació i llicència
Article 89.- Els clubs poden tenir les directores o directors tècnics que estimin
convenient en la seva direcció tècnica, les quals hauran de tenir el títol d’entrenadora o
entrenador necessari, que exigeixi l’equip del seu club per al qual li sigui tramitada la
seva llicència federativa, titulació que no podrà ser inferior a la que estableix el paràgraf
d) de l’article 76 d’aquest Reglament Jurisdiccional.
Article 90.- La llicència de directora o director tècnic faculta el seu titular per poder
actuar com a entrenadora o entrenador en qualsevol equip del seu club, d'edat i
categoria igual o inferior a l'equip per al qual té llicència; i, per tant, podrà ser inscrit com
a entrenador/a en l'acta d'un partit sempre que presenti la corresponent llicència
federativa.
Article 91.- No obstant el que disposa l'article anterior, el fet de tenir directora o director
tècnic no eximeix el club de l’obligació de comptar amb una entrenadora o entrenador,
amb el títol oficial corresponent, per a cadascun dels equips inscrits en les competicions
organitzades per aquesta Federació. Pel que fa al cas, la directora o director tècnic, a
més de la llicència que obligatòriament ha de tenir segons l'article 89 d'aquest
Reglament, podrà sol·licitar-se una altra d'entrenadora o entrenador a favor d'un altre
equip del mateix club.
Article 92.- Una directora o director tècnic pot tenir en vigor, i al mateix temps, dues
llicències federatives com a tal a favor de clubs diferents, sempre que un tingui només
equips masculins i l’altre equips femenins. Ara bé per poder diligenciar la segona
llicència federativa caldrà acompanyar necessàriament l’autorització del club per al qual
se li hagués tramitat la primera llicència de directora o director tècnic.
Article 93.- Una entrenadora o entrenador amb llicència de directora o director tècnic a
favor d'un equip d'un determinat club podrà sol·licitar-ne una altra llicència federativa
d'entrenador/a a favor d'un equip d'un club diferent, sempre que no la tingui ja tramitada
com a entrenador/a per a un altre equip del club on pertany com a directora o director
tècnic.
Article 94.- Pel que fa a la vigència de les llicències de directora o director tècnic serà
d'aplicació el que disposa l'article 81 d'aquest Reglament, en regular tal qüestió respecte
dels entrenadors i entrenadores.

Secció Segona.- Canvis i desvinculació
Article 95.- En el decurs d'una mateixa temporada, la directora o director tècnic amb
llicència federativa en vigor no en podrà sol·licitar una altra, ni com a tal ni com a
entrenador/a d'un equip d'un altre club, si no acompanya, degudament signat, el
corresponent document de desvinculació; o, en el cas de poder tenir, segons les normes
d'aquest Reglament, en vigor totes dues llicències, aportar la corresponent autorització
del club per al qual tingués tramitada la primera llicència.

Article 96.- La vinculació esportiva entre la directora o director tècnic i el seu club
finalitzarà:
a) A l'acabament de la vigència de la seva llicència, llevat que existís un compromís de
renovació pendent.
b) Per mutu acord adoptat en qualsevol moment entre ambdues parts.
c) Per decisió dels òrgans jurisdiccionals federatius, mitjançant expedient promogut a
petició de qualsevulla de les parts i fonamentat en l'incompliment de les obligacions
per l'altra part.
CAPÍTOL CINQUÈ.- DELEGATS I DELEGADES
Secció Primera.- Delegats i delegades d'equip
Article 97.- Els clubs podran comptar amb un o diversos delegats o delegades d'equip,
que seran les persones que tinguin la representació dels clubs en els partits i que
s'ocuparan de les comeses administratives així com d'auxiliar l'entrenador o
l’entrenadora en les tasques que els indiqui.
Els clubs també podran comptar amb un o diversos metges, fisioterapeutes i/o
preparadors físics d’equip, que tinguin la titulació o acreditació pertinent, i que seran les
persones que s’ocuparan de les qüestions de caràcter mèdic i de prevenció i atenció del
seu equip. Als efectes del compliment de la normativa federativa i de les sancions
aplicables tindran la consideració de delegats o delegades d’equip.
Per a poder seure a la banqueta, caldrà que estiguin en possessió de la corresponent
llicència federativa, la qual es lliurarà a favor d’un club i habilitarà per poder actuar en
tots els partits que celebrin els diferents equips d’aquell club, qualsevol que fos la
competició on pertanyin. Per a la obtenció de l’esmentada llicència haurà d’inscriure’s
prèviament com a persona federada al Portal del Federat establert a l’efecte per la
Federació.
Article 98.- El delegat o delegada d'equip haurà d'estar en possessió de la corresponent
llicència federativa que el vinculi a un equip determinat per poder asseure's a la
banqueta d'aquest equip durant els partits.
Una mateixa persona pot tenir llicència federativa de delegat o delegada d'equip a favor
de diversos equips del mateix club.
Per donar de baixa un delegat o delegada amb llicència a favor d’un equip, serà
indispensable aportar el document de desvinculació entre el delegat o delegada i el club
d’aquell equip, degudament signat per ambdues parts.

Secció Segona.- Delegats i delegades de camp
Article 99.- El club local té l'obligació de designar un delegat o delegada de camp que
haurà de ser present durant tot el partit en el terreny de joc i s’haurà de col·locar prop
de la taula d’anotació.
No obstant això, quan els partits pertanyin a una categoria de “promoció” i es celebrin en
unes pistes que estiguin una al costat de l’altra, un mateix delegat o delegada de camp podrà
actuar com a tal en els diversos partits que es celebrin en aquell recinte esportiu, sense que
sigui obligatòria la seva presència en una pista de joc determinada.
La funció de delegat o delegada de camp és incompatible amb qualsevulla altre en ocasió
del partit o partits.

Article 100.- El o la delegada de camp haurà de ser major d’edat i estar en possessió
de la corresponent llicència federativa, que l’habiliti per poder actuar com a tal.
La llicència federativa de delegat o delegada de camp es lliurarà a favor d’un club i
habilitarà per poder actuar com a tal en tots els partits que celebrin com a locals els
diferents equips d’aquell club, qualsevol que fos la competició on pertanyin. Per a la
obtenció de l’esmentada llicència haurà d’inscriure’s prèviament com a persona
federada al Portal del Federat establert a l’efecte per la Federació.
Per donar de baixa un delegat de camp amb llicència a favor d’un club, serà
indispensable aportar el document de desvinculació entre el delegat o la delegada i
aquell club, degudament signat per ambdues parts.
L’acreditació com a persona directiva d’un club també habilitarà per poder actuar com a
delegat de camp.
Article 101.- Les funcions del delegat o delegada de camp seran, entre d’altres, les
següents:
a) Indicar als o les àrbitres i a l'equip visitant els corresponents vestidors que s'hagin
d'utilitzar.
b) Realitzar amb tota diligència, les instruccions que rebi de l'equip arbitral o del delegat
o delegada federativa.
c) Facilitar a ambdós equips bancs i cadires suficients per a situar-hi entrenador o
entrenadora, jugadors o jugadores i acompanyants que vagin proveïts de la
corresponent llicència.
d) Ordenar la col·locació dels bancs o de les cadires a la distància reglamentària de la
taula d'anotació, convenientment aïllats del públic, i impedir que s'hi col·loquin altres
persones que no siguin les indicades en el paràgraf anterior.
e) Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el bon ordre del partit, i sol·licitar,
quan sigui necessària, la intervenció de la Força Pública abans, durant i després del
partit.
f) Tenir cura que els vestidors que utilitzin l'equip arbitral i l'equip visitant restin
adequadament tancats i amb les corresponents mesures de seguretat.

CAPÍTOL SISÈ.- LES COMPETICIONS
Secció Primera.- Temporada oficial
Article 102.- La temporada oficial de la Federació Catalana de Basquetbol començarà
el primer de juliol de cada any i acabarà el trenta de juny de l'any següent.

Secció Segona.- Participació
Article 103.- Als efectes assenyalats en el present Reglament, tindran la consideració
de competicions oficials tots els campionats o torneigs als quals la Federació Catalana
de Basquetbol confereixi expressament la condició de competició oficial.
Article 104.- Podran participar en les competicions que organitzi anualment la Federació
Catalana de Basquetbol les entitats esportives que hi siguin inscrites, que estiguin al
corrent de llurs obligacions econòmiques i administratives i que tinguin algun equip de
la categoria exigida a les Bases de la Competició de què es tracti.

Article 105.- La Federació Catalana de Basquetbol podrà exigir fiances als clubs, en
determinades competicions, per tal de respondre de la participació dels equips que s'hi
haguessin inscrit.
El fet de no presentar la fiança exigida en les Bases de Competició en el termini fixat,
es considerarà a tots els efectes com a renúncia de l'equip a participar a la competició
corresponent.
Article 106.- Qualsevol vacant que es pogués produir abans del dia 1 de setembre en
una determinada categoria, sempre serà coberta tot seguint l’ordre de classificació
corresponent a la competició de la categoria inferior de la que s’hagués produït la vacant.
Les vacants que es poguessin produir després d'aquella data no seran cobertes per cap
altre equip.

Secció Tercera.- Celebració
Article 107.- Les competicions es podran celebrar segons disposin les respectives
Bases de Competició:
a) Pel sistema d'eliminatòria en un o més partits, per diferència de tempteig.
b) Pel sistema de lliga, tots contra tots, en una o més voltes, en un o més grups, en una
o diverses fases, i amb inclusió o no d'eliminatòries pel sistema de "Play-Off", que es
jugarà al millor d'un nombre imparell de partits.
c) Per qualsevol altre sistema que fixi les Bases de Competició, aprovades per
l'Assemblea General de la Federació.
Article 108.- A les competicions que es juguin pel sistema d'eliminatòries en un sol partit,
es classificarà, en cada una, l'equip que hagi vençut en aquell partit.
Article 109.- Quan les eliminatòries es juguin a doble partit, es classificarà l'equip que
hagi sumat més puntuació a favor seu en el conjunt dels dos partits.
Sense perjudici del que disposa el paràgraf següent d'aquest article, els partits
d'aquestes eliminatòries podran acabar en empat.
En el cas d'empat en la suma de puntuacions, per tal de decidir l'eliminatòria, caldrà
jugar en el segon partit la pròrroga o les pròrrogues que determinin les Regles Oficials
de Joc.
Article 110.- En els partits que es celebrin amb el sistema de "Play-Off", el guanyador
es determinarà pel major nombre de victòries en els partits programats.
Article 111.- Quan una competició es celebri pel sistema de "lliga", cada partit celebrat
donarà dos punts a l'equip guanyador i un punt al perdedor.
Article 112.- Acabada la competició pel sistema de lliga, es farà la classificació general,
del primer al darrer lloc, en funció del total de puntuació assolida per cada equip
participant en la totalitat dels partits.
D’altra banda, i quan, per circumstàncies excepcionals, la Federació hagi de disposar
l’acabament de la temporada sense que s’hagin pogut realitzar la totalitat dels encontres
previstos en les Bases de cadascuna de les competicions, es procedirà com segueix:
-Si s’ha acabat la totalitat de la Fase Prèvia que estableix les posicions per a les Fases
Finals, d’Ascens, Permanència o d’altres, les classificacions d’aquesta Fase Prèvia
seran les que determinaran els ascensos i/o descensos previstos

-Si no s’ha acabat la totalitat de la Fase Prèvia que estableix les posicions per a les
Fases Finals, la classificació final d’aquesta Fase Prèvia s’establirà ordenant els equips
en funció del resultat de dividir els partits guanyats entre els partits jugats. En cas
d’empat entre un o més equips, s’establirà la classificació per la diferencia de tempteig
general a favor i en contra, excepte si els equips implicats han celebrat tots els encontres
entre ells; en aquest cas, s’estarà al que assenyala l’article 113.2 d’aquest Reglament.
Aquesta nova classificació d’aquesta Fase Prèvia serà la que determinarà els ascensos
i/o descensos previstos.
Article 113.- En les competicions pel sistema de lliga, quan a l’establir la classificació al
final de cada Jornada o de la competició, en qualssevulla de les seves fases o al final,
es trobin dos o més equips empatats a punts, per tal d’establir l’ordre definitiu es
procedirà com segueix:
1.- Fins acabar la primera volta de les competicions en que el sistema sigui a doble volta,
l’ordre de la classificació s’establirà de la següent manera:
a) En primer lloc es tindrà en compte la major diferència general del tempteig a favor i
en contra.
b) En segon lloc, el major coeficient general del tempteig a favor i en contra.
c) En tercer lloc, els punts aconseguits solament entre els equips empatats.
d) En quart lloc, la major diferència de tempteig a favor i en contra entre els equips que
continuïn empatats
e) En cinquè lloc, el major quocient del tempteig a favor i en contra entre els equips que
continuïn empatats.
2.- Des de l’inici de la segona volta i fins el final de cada competició, la classificació
s’obtindrà de la següent manera:
a) Si els equips empatats son dos, s’establirà la classificació tenint en compte els
següents criteris:
a.
b.

c.
d.

En primer lloc, els punts aconseguits en els partits jugats entre ells, resultant
vencedor l’equip que sumi més punts.
Si els dos equips sumen el mateix nombre de punts, es resoldrà per la
diferència de tempteig, a favor i en contra, en la suma dels partits jugats entre
ells.
De persistir l’empat, es resoldrà a favor de l'equip que hagués assolit un
tempteig més alt en el partit que va guanyar.
Si encara persisteix l'empat, s'aplicarà el mateix procediment anterior,
diferència primer, i si fos necessari, el tempteig favorable més alt aconseguit en
tots els partits disputats en la competició

b) Si són més de dos els equips igualats en punts, la classificació s'establirà tenint en
compte, en primer lloc, els punts aconseguits en els partits jugats entre ells. Si
subsistís la igualtat, la classificació dels equips que continuessin empatats es faria
per la diferència de tempteig a favor i en contra en els partits jugats entre ells. Si
encara persistís l'empat, es resoldrà a favor de l'equip que hagués aconseguit un
tempteig favorable més alt en el decurs d'aquells partits. Si no es resolgués totalment
l'empat amb els procediments anteriors, als que continuïn empatats, se'ls aplicarà la
diferència general, en primer lloc, i si fos necessari, el tempteig favorable més alt
aconseguit en tots els partits jugats en la competició.
En tot cas, i no obstant el que disposen els dos punts 1 i 2 precedents, si un dels equips
empatats a punts, per sanció, renúncia o per haver-se quedat amb un sol jugador o

jugadora a la pista, hagués perdut un partit dels jugats entre ells, amb independència
dels altres resultats aconseguits, sempre ocuparà el darrer lloc de la classificació
establerta entre ells.
Article 114.- Quan en un partit corresponent a una eliminatòria un equip arribi a trobarse amb un sol jugador o jugadora i, en conseqüència, l’àrbitre el suspengui per aquest
motiu abans de finalitzar el temps reglamentari de joc, l'equip que s'ha quedat sense
jugadors o jugadores perdrà l'eliminatòria, independentment del resultat de l'altre partit,
per tant si el partit on això ocorre és el primer, ja no caldrà jugar el segon.
El que disposa el paràgraf anterior no serè aplicable quan es tracti d'eliminatòries pel
sistema de "Play Off".
Article 115.- Quan en una eliminatòria, un equip se'l sancioni per qualsevol causa amb
la pèrdua del partit, serà l'altre equip qui es classificarà en l'eliminatòria: i, per tant, si el
partit on es va produir la infracció és el primer de l'eliminatòria, ja no caldrà disputar el
segon partit.
El que disposa el paràgraf anterior no serà aplicable quan es tracti d'eliminatòries pel
sistema de "play-off".
CAPÍTOL SETÈ.- ELS PARTITS
Secció Primera.- Consideracions Generals
Article 116.- En tots els partits s'aplicaran les Regles Oficials de Joc aprovades per la
FIBA, amb les modificacions que estableix el present Reglament i les que s’aprovin per
l’Assemblea General de la Federació Catalana de Basquetbol. Pel que fa al cas, és
sempre responsabilitat de l'àrbitre principal d'un partit vetllar, durant la seva celebració,
per l'estricte compliment de la normativa.
Article 117.- Quan amb motiu de la celebració d'un partit s'incomplís la vigent normativa
federativa que regula el joc, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva podrà
discrecionalment anul·lar totalment o parcialment el partit, tot disposant-ne la repetició.
En el cas d'haver-se de repetir un partit per l'esmentada causa, totes les despeses que
se'n motivin aniran a càrrec d'aquesta Federació
Article 118.- La pilota haurà de ser de la marca i models homologats per la Federació
Catalana de Basquetbol. En el cas que l'equip local no disposés d'una pilota d'aquelles
característiques, el partit s'haurà de jugar amb la pilota reglamentària que pugui dur
l'equip visitant. En qualsevol altre cas el partit es jugarà amb la pilota més adient que
estimi l’àrbitre, per tal de no suspendre el partit.
Article 119.- Només podran asseure's a la banqueta de cada equip els jugadors o
jugadores, i entrenadors o entrenadores que haguessin estat inscrits, segons les normes
d'aquest Reglament, a l'acta oficial de joc del partit; així com la resta de jugadors o
jugadores, directores o directors tècnics, entrenadors, entrenadores, delegats i
delegades d’equip que tinguin llicència federativa a favor de l’equip que ha de celebrar
el partit, o que justifiquin que tenen l’autorització federativa per poder actuar amb aquell
equip, fins a un màxim en total de setze persones.
La llicència de delegat o delegada de camp no permet en cap cas poder seure a la
banqueta d’un equip en un partit de competició oficial.
En els equips que disputin una competició de Bàsquet3X3 només podrà asseure’s a la
banqueta de cadascun dels equips una jugadora o jugador substitut que prèviament
hagués estat inscrit. Pel que fa a les categories de Mini fins a Júnior de l’esmentada

disciplina, també podrà seure a la banqueta un entrenador o entrenadora amb llicència
federativa subscrita a favor del club on pertany l’equip.
Article 120.- Quan una persona hagi estat desqualificada, l'àrbitre o àrbitra principal
ordenarà que abandoni la banqueta del seu equip, i se’n vagi al vestidor del seu equip
o del recinte esportiu. El que disposa el paràgraf anterior no serà d’aplicació quan la
persona desqualificada sigui menor d’edat, que haurà de romandre a la banqueta.
Article 121.- Excepte que hagi transcorregut el temps que, per cada cas, estableixen
els paràgrafs g), h) i i) de l'article 139 d'aquest mateix Reglament, els equips no podran
al·legar cap causa per tal de no jugar un partit o bé retardar-ne el començament quan
hagin estat requerits per l’àrbitre/a a iniciar-lo.
Article 122.- Per poder començar un partit caldrà necessàriament que hi hagi al camp
de joc, quinze minuts després, com a màxim, de l'hora fixada per al seu començament,
un mínim de cinc jugadors o jugadores en condicions per a poder-lo celebrar i que
prèviament hagin estat inscrits en la corresponent acta oficial de joc d'acord amb les
normes que fixa aquest Reglament. El nombre mínim, en el cas d’un equip que
competeixi en el Bàsquet 3X3, serà de tres jugadors o jugadores en les mateixes
condicions referides anteriorment, que hauran d’estar al camp cinc minuts després, com
a màxim, de l’hora fixada per a l’inici del partit.
Article 123.- Qualsevol club podrà renunciar de jugar un partit que prèviament, i en la
data que figuri assenyalada en el calendari oficial de la competició, hagi estat suspès
per la Federació o per l'àrbitre/a en el camp de joc.
Aquesta renúncia haurà de ser feta necessàriament per escrit en el termini màxim dels
dos dies hàbils següents a la data de notificació per la Federació del nou assenyalament
del partit; i, implicarà la seva pèrdua per part de l'equip que hagués renunciat a jugar-lo,
pel resultat de 2-0 o 0-2 si no es va començar a jugar (V-0 o 0-V en el cas del Bàsquet
3X3); o bé, havent-se iniciat el partit, amb el resultat que assenyalés l’acta oficial en el
moment de la suspensió si el que demana la renúncia l’anava perdent, sense cap altra
mena de sanció.

Secció Segona.- L'equip arbitral
Article 124.- L'equip arbitral estarà integrat per dos àrbitres, i tres auxiliars de taula.
L'arbitratge serà realitzat per un àrbitre o àrbitra principal i un àrbitre o àrbitra auxiliar,
assistits per un cronometrador o cronometradora, un anotador o anotadora, i un
encarregat/da de la regla dels vint-i-quatre segons.
Les Bases de Competició poden autoritzar, per determinades competicions, l’arbitratge
integrat per tres àrbitres, dels quals un àrbitre o àrbitra actuarà com a principal i els altres
dos seran auxiliars.
Tanmateix les Bases poden establir que els partits siguin dirigits per un sol àrbitre o
àrbitra i que es redueixi a dos el nombre d’auxiliars de taula, fent en aquests cas el/la
cronometradora també la tasca de dur la regla dels vint-i-quatre segons; així com que la
tasca d'aquests auxiliars pugui ser realitzada per persones designades pels respectius
equips. Igualment les Bases de Competició hauran de regular l’equip arbitral que
correspongui a cadascuna de les seves categories.

Article 125.- L'equip arbitral serà designat, d'acord amb les normes que fixen les Bases
de cada competició, per la Federació Catalana de Basquetbol, a excepció dels auxiliars
de taula del Grup 0 que podran ser designats per les entitats esportives afiliades.
L'àrbitre o àrbitra principal i l'auxiliar, designats per dirigir un partit, no poden tenir cap
mena de lligam familiar ni esportiu amb cap dels dos equips ni cap relació d'amistat ni
d'enemistat amb ells.
Article 126.- En cas d'incompareixença dels àrbitres designats per dirigir un partit,
aquests podran ser substituït per qualsevol persona encara que no tingui la corresponent
llicència federativa d'àrbitre o àrbitra, sempre que els dos equips hi estiguessin d'acord.
En aquest cas ho faran constar en el dors de l'acta, amb la conformitat dels dos
entrenadors o entrenadores.
Si només comparegués un dels àrbitres designats, això no serà mai motiu per a la
suspensió del partit, que s'haurà de celebrar sempre amb l'àrbitre o àrbitra present que,
no obstant això, podrà utilitzar com a auxiliar un altre àrbitre o àrbitra que hi hagués al
camp de joc, sempre que els dos equips hi estiguessin d'acord.
Si la incompareixença afecta als auxiliars de taula; l'àrbitre o àrbitra principal podrà
substituir-los de la manera que cregui més convenient, per tal que el partit no s'hagi de
suspendre.
Article 127.- Qualsevol infracció de les normes que regulen la designació dels i les
àrbitres d'un partit podrà donar lloc que el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva
disposi, discrecionalment, l’anul·lació d'aquell partit i la seva nova repetició.
En cas de fixar-se l’anul·lació d'un partit per aquesta causa, totes les despeses
motivades per la seva nova celebració hauran d'anar a càrrec de la Federació.
Article 128.- Durant el decurs del temps reglamentari de joc, les decisions adoptades
en el camp amb caire immediat pels àrbitres d'un partit, i malgrat els errors d'apreciació
que puguin tenir, són totalment inapel·lables i, per tant, ni tant sols poden ser revisades
ni esmenades pels òrgans jurisdiccionals federatius.
Quan l'error no ha estat en l'apreciació subjectiva del fet per l’àrbitre, sinó en l'aplicació
incorrecta de la norma federativa corresponent, i aquesta equivocació, a criteri del
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, hagi influït decisivament en el resultat
final del partit o l'hagi desvirtuat, podrà disposar-ne l’anul·lació total o parcial i la seva
repetició. En aquest cas, totes les despeses motivades per la repetició aniran a càrrec
d'aquesta Federació.
Article 129.- Un club podrà sol·licitar amb 4 dies d'anticipació a la data d'un partit, la
designació d'un comissari o comissària de taula o d’un delegat o delegada federativa, i,
en el cas d'un partit que, segons les respectives bases de competició, l'equip arbitral fos
de la Representació Territorial de la Província on es celebra el partit, d'àrbitres o auxiliars
de taula de diferent província.
En tots aquests casos, serà a càrrec exclusiu del club que l'hagués demanat, l'increment
de les despeses arbitrals que es motivin per aquella causa.
El comissari o comissària de taula tindrà les funcions que fixen les vigents Regles
Oficials de joc i supervisarà l'actuació de de l’anotador o anotadora, del cronometrador
o cronometradora i de l’encarregat/da de la regla dels vint-i-quatre segons.
El delegat o delegada federativa presidirà el partit i podrà exigir l’acompliment de les
disposicions reglamentàries, i emetre un informe final, sense intervenir en les funcions
arbitrals.

Secció Tercera.- Actes dels partits
Article 130.- L'àrbitre o àrbitra principal serà el responsable de l'acta oficial del partit i
en revisarà totes les anotacions, de les quals donarà fe amb la seva signatura. Tindrà
validesa oficial tant l’acta en paper com en suport digital.
Les anotacions de l'acta oficial de joc d'un partit gaudiran de la presumpció de certesa
si no es demostra l'existència d'una equivocació.
Article 131.- L'àrbitre o àrbitra principal exposarà mitjançant un informe addicional a
l’acta oficial d’un partit totes les incidències que ocorrin abans, durant i després d’haverse jugat, tant pel que fa referència al compliment de les normes que regeixen en aquella
competició, com el que es refereix al comportament dels equips i del públic.
Article 132.- Els informes arbitrals emesos amb motiu de la celebració d’un partit així
com els que es lliurin per requeriment dels òrgans jurisdiccionals federatius gaudiran de
la presumpció de certesa si no es demostra el contrari.
Article 133.- L'àrbitre o àrbitra principal del partit tindrà cura que sigui lliurada a cada
equip una còpia de l'acta oficial de joc, ja sigui còpia en paper com en format digital, i en
el seu cas de l’informe addicional, on figurin necessàriament totes les anotacions que hi
puguin haver als seus respectius originals.
Excepcionalment, es podrà substituir aquesta obligació de lliurar als clubs l’informe
addicional dels incidents, quan aquests hagin ocorregut després de lliurar les còpies de
l'acta als equips o siguin d'una gravetat tal que perilli la integritat física d'algun dels
equips o dels arbitres.
Els originals d'aquella acta i en el seu cas de l’informe, seran tramesos de forma
telemàtica per l’àrbitre a la Federació Catalana de Basquetbol, abans de les 12 hores
del dilluns, en cas que el partit s’hagués celebrat en dissabte o diumenge; i dins el termini
de les 24 hores següents a l'acabament de l’encontre, quan s’hagués celebrat entre
setmana. Cas de que l’acta sigui en suport digital, l’àrbitre o àrbitra tindrà cura que, un
cop signada, es trameti de forma telemàtica còpia de l’acta i de seu informe a la
Federació així com també als clubs dels dos equips contendents.
L’àrbitre o àrbitra, en els casos de l’acta en paper, tindrà l’obligació de mantenir en
dipòsit els originals de l’acta i en el seu cas de l’informe, durant els tres mesos següents
a la celebració del partit, per si és requerit el seu lliurament per part de la Federació.
Article 134.- Amb independència de l'obligació de trametre telemàticament l’original de
l'acta d'un partit i en el seu cas de l’informe addicional, en el termini que fixa l'article
anterior, l'àrbitre o àrbitra principal que el va dirigir, té l'obligació de notificar a la
Federació el resultat final dins del mateix dia de celebració de l’encontre.
Article 135.- En el cas que l'acta oficial d'un partit contingui errors que, a criteri del
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva de la Federació, influeixin decisivament
en el resultat final del partit o el desvirtuïn, l'esmentat Comitè podrà anul·lar el partit jugat
i disposar-ne la nova celebració en forma total o bé parcial.
En el cas de repetir-se un partit per aquesta causa, totes les despeses que se'n motivin
aniran a càrrec de la Federació Catalana de Basquetbol.
Article 136.- En el supòsit que els errors que pugui haver-hi en l'acta oficial d'un partit
no influeixin decisivament en el resultat final, el Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva de la Federació es limitarà a homologar el resultat que figuri en aquella acta o
a esmenar-lo, per tal que reflecteixi el veritable tempteig assolit pels equips durant el
partit.

Article 137.- Quan de l'informe arbitral o bé de l'expedient incoat a l'efecte es desprengui
que el resultat que reflecteix l'acta oficial d'un partit és anormal i que l'arbitratge no va
ser imparcial o no es va realitzar lliurament a causa de l'activitat coactiva del públic o
d'altres circumstàncies, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva de la
Federació determinarà la repetició del partit així com les condicions en què s'haurà de
dur a terme.

Secció Quarta.- Suspensió i interrupció
Article 138.- Cap partit no podrà ser suspès si no és per la Federació Catalana de
Basquetbol la qual, després d'estudiar les circumstàncies del cas, decidirà la data i les
condicions en què haurà de ser celebrat. En el camp de joc, seran els i les àrbitres qui
s'irrogaran aquesta facultat, per delegació de la Federació, a la qual hauran d'informar
immediatament de les causes que hagin motivat la suspensió o la interrupció del partit.
Article 139.- Els arbitres tindran cura i intentaran per tots els mitjans al seu abast que
es celebri el partit que hagi estat oficialment programat, i només el podran suspendre
per alguna de les causes següents:
a) En el cas d'inclemència atmosfèrica que, a criteri discrecional de l’àrbitre o àrbitra,
impossibiliti la pràctica del basquetbol.
b) Quan resti un sol jugador o jugadora en algun dels equips contendents.
c) Per l'actitud greument perillosa del públic envers la seguretat de l'equip arbitral o dels
jugadors i jugadores.
d) Pels incidents protagonitzats de manera col·lectiva i tumultuària pels components
d'ambdós equips, que representin una greu alteració del bon ordre esportiu.
e) Per l'actitud reiteradament antiesportiva dels components d'algun dels equips que,
malgrat haver estat advertits per l’àrbitre o àrbitra d'aquest fet, persisteixin en la seva
conducta.
f) Pel comportament greument perillós de qualsevol dels equips participants envers la
integritat física dels arbitres o de la resta de jugadors i jugadores.
g) Per la incompareixença, quinze minuts després de l'hora fixada oficialment per al
començament del partit, d'un o d'ambdós equips. En els partits de Bàsquet 3X3 la
incompareixença es produirà cinc minuts després de l’hora d’inici oficial.
h) Quan un equip, quinze minuts després de l'hora fixada per a l'inici del partit, no tingui
a la pista de joc un mínim de cinc jugadores o jugadors degudament inscrits a l'acta
i en condicions per poder-lo començar. En les competicions de 3X3 el termini serà de
cinc minuts després de l’hora fixada per començar el partit.
i) Per no tenir el club local, com a màxim una hora després de l'hora fixada per al
començament del partit, la lliure disponibilitat d'un camp de joc on poder-lo celebrar.
j) Per una greu deficiència tècnica de la instal·lació esportiva del club local que, a criteri
de l’àrbitre o àrbitra, impossibiliti la pràctica esportiva.
k) Quan un equip es retiri de la pista de joc o es negui a continuar jugant el partit.
l) Quan a criteri de l’àrbitre o àrbitra, el color dels uniformes de joc dels equips pugui
ocasionar confusions.
m) Quan els jugadors o jugadores d'un equip no portin adequadament assenyalats els
números al darrera de les samarretes de manera que, a criteri de l’àrbitre o àrbitra,
impedeixi la correcta identificació dels components d'aquell equip.
n) Quan un equip es negui a començar el partit, malgrat el requeriment formal de l’àrbitre
o àrbitra de començar-lo.

Article 140.- En el supòsit de suspendre's un partit per inclemència atmosfèrica, la
Federació disposarà, excepte en el cas que el club local tingués l'obligació, segons les
Bases de la respectiva competició, de tenir un camp cobert de reserva on jugar el partit,
el nou assenyalament del partit en una altra data. En aquest cas només s'acreditaran
les despeses de desplaçament de l'equip arbitral i les corresponents dietes que fixin les
tarifes arbitrals aprovades per l'Assemblea General de la Federació.
Article 141.- Quan els arbitres suspenguin un partit perquè resti un sol jugador o
jugadora en algun dels equips contendents, el resultat final serà el que assenyali l'acta
oficial de joc en el moment de la suspensió, o bé el de "2-0" o "0-2" si anava guanyant
l'equip que va quedar amb un sol jugador o jugadora.
Article 142.- En el cas de la suspensió d'un partit per una de les causes assenyalades
en els paràgrafs c) i d) de l'article 139 d'aquest Reglament, i sense perjudici de les
responsabilitats disciplinàries en què hagin pogut incórrer els clubs infractors, el Comitè
de Competició i de Disciplina Esportiva determinarà discrecionalment, tenint en compte
totes les circumstàncies que concorren, si el partit es dóna per finalitzat, amb el resultat
que assenyalava l'acta oficial de joc en el moment de la suspensió; o bé si cal continuarlo fins a la fi del temps reglamentari de joc.
En el cas de determinar-se la continuació del partit, correspondrà també al Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva determinar discrecionalment les condicions en les
quals s'haurà de dur a terme, així com fixar les indemnitzacions que corresponguin.
Article 143.- En els casos de suspendre's de manera justificada un partit per alguna de
les causes assenyalades en els paràgrafs e) a n) de l'article 139 d'aquest Reglament, el
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva imposarà les sancions que, per a
cadascun d'aquells supòsits, assenyala aquest mateix Reglament, excepte que no
existeixi cap mena de conducta il·lícita o que concorri en l'equip infractor una
circumstància eximent de la seva responsabilitat. En aquests dos últims casos, s'haurà
de disposar l'assenyalament d'una nova data per continuar o celebrar el partit suspès,
amb les condicions i indemnitzacions que fixi aquell òrgan jurisdiccional.
Article 144.- En el cas que, a criteri del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva,
el partit no hagués estat suspès de manera justificada per l'àrbitre, sense perjudici de la
seva responsabilitat disciplinària per aquella decisió, s'acordarà l'assenyalament d'una
nova data per celebrar-lo o continuar-lo, i sense que això representi cap mena de
despesa addicional per part dels clubs contendents
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan l'òrgan jurisdiccional federatiu estimi
totalment innecessària la continuació d'un partit, per no causar-se amb aquesta mesura
cap perjudici esportiu als equips contendents, podrà donar-lo per acabat amb el resultat
que assenyalés l'acta oficial de joc en el moment de la suspensió.
Article 145.- Si d'acord amb el que disposa aquest Reglament un partit s'hagués de
donar per perdut a l'equip infractor, el resultat final serà, en el cas d'haver estat suspès
abans del seu començament, de "2-0" a favor de l'altre equip; i, si va ser suspès després
d'haver-se iniciat el joc, el que assenyalés l'acta oficial en el moment de la suspensió, si
ja l'anava perdent l'equip infractor, o de "2-0" a favor de l'altre equip, si l'anava guanyant
aquell equip infractor.
Específicament en les competicions del Bàsquet 3X3, el resultat serà de “V-0”. Pel que
fa a la sanció de pèrdua del partit en competicions on sigui d’aplicació el Reglament de
Minibàsquet, el resultat final serà el que marqui l’acta oficial si l’infractor perd el partit; i,
en cas que l’infractor guanyi l’encontre, mantindrà la seva puntuació i se li sumarà a
l’equip contrari un punt més dels obtinguts per l’infractor.

Article 146.- En el cas de suspendre's un partit a causa de la incompareixença dels
arbitres designats o designades per dirigir-lo a l'hora fixada oficialment per al seu
començament, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva de la Federació
disposarà el nou assenyalament del partit en una altra data, sense que això representi
cap mena de despesa addicional per part de cap dels dos equips.

Secció Cinquena.- Dates i horaris
Article 147.- En el full d'inscripció dels equips, cada club hi haurà de fixar l'hora en què
començaran els partits, la qual serà compresa dins els límits que assenyalin les Bases
de competició corresponents.
Un cop presentat aquell full d'inscripció a la Federació, l'horari fixat per al començament
dels partits només es podrà modificar, prèvia autorització expressa de la Federació, en
la forma, els terminis i condicions que estableix el present Reglament.
Qualsevol sol·licitud de canvi de data o d'horari d'un partit, s'entendrà tàcitament
denegada si la Federació no notifica als clubs que l'haguessin demanat la seva
autorització expressa del canvi sol·licitat.
Article 148.- El partit es considerarà celebrat en la data que figuri en el calendari oficial
de la competició, encara que es disputi en una altra data; en conseqüència, a efectes
de validesa de llicències i altres requisits reglamentaris, s'atendrà a la situació de la data
assenyalada en el calendari.
Queda exceptuat del que disposa el paràgraf precedent, el que fa referència al
compliment de les sancions per a la qual cosa valdrà allò que disposa l’article 186
d’aquest Reglament.
Article 149.- El club local pot demanar el canvi d'horari dels partits que celebri en el seu
camp de joc sempre que ho notifiqui per escrit a la Federació amb una antelació mínima
de quinze dies naturals a la data de la celebració del partit.
En el cas d'autoritzar-se el canvi sol·licitat, la Federació, en el termini màxim dels deu
dies anteriors a la celebració del partit, haurà de notificar expressament el nou horari
tant al club local, que el va demanar, com als clubs visitants que resultessin afectats.
Article 150.- A tots els efectes, el fet de passar l'horari d'un partit de dissabte a diumenge
o de diumenge a dissabte, no serà considerat canvi de data sinó tan sols canvi d'horari.
Article 151.- Excepte el que disposa l'article 149 d'aquest Reglament, qualsevol canvi
de data o d'horari d'un partit, perquè pugui ser autoritzat per la Federació, caldrà que
sigui sol·licitat per escrit i amb l'anticipació mínima que fixin les respectives Bases de
Competició i comptar necessàriament amb la conformitat expressa de l'equip contrari.
La Federació, en cas d'autoritzar el canvi, ho haurà de notificar als clubs que l'haguessin
demanat en el termini màxim dels tres dies següents de rebre la sol·licitud.
Article 152.- En els casos de canvi d'horari o de data d'un partit, aniran a càrrec del club
que l'hagués sol·licitat les despeses federatives que es produïssin així com l'increment
de les despeses arbitrals, si n'hi haguessin.
Article 153.- La Federació podrà disposar les modificacions de data, d'hora o de terreny
de joc d'un partit, quan ho exigeixin circumstàncies especials i sempre que ho notifiqui
als clubs afectats amb una anticipació mínima de deu dies de la data del partit.
En tots aquests casos, així com quan s'assenyali nova data i hora per a la continuació o
celebració d'un partit prèviament suspès, la Federació haurà de notificar-ho de manera
expressa als clubs afectats amb l'anticipació mínima que fixa el paràgraf anterior
d'aquest mateix article.

La Federació també haurà de notificar als clubs afectats, amb aquella mateixa
anticipació de deu dies naturals, la data i l’hora en les quals s’ha de celebrar un partit
prèviament suspès, excepte que les Bases de Competició estableixin un termini inferior,
però que mai no podrà ser inferior als quatre dies d’anticipació de la data en què s’ha de
celebrar el partit.
Article 154.- Qualsevol modificació de terreny de joc, data o horari d'un partit, no
autoritzada per la Federació, no serà vàlida. Amb tot, i com a excepció del que disposa
el paràgraf anterior, l’àrbitre o àrbitra del partit podrà modificar, dins els límits que per
cada cas estableix l'article 139 d'aquest Reglament, l'hora o bé el camp de joc en els
quals s'ha de celebrar un partit; però, quan la modificació de l'horari ultrapassi els límits
que estableix aquella norma, serà necessària la conformitat dels dos equips
contendents.

Secció Sisena.- Terreny de joc
Article 155.- El terreny de joc per als partits corresponents a competicions organitzades
per aquesta Federació, així com també els taulers, les anelles i les xarxes, han de reunir
les condicions tècniques assenyalades per les Regles Oficials de Joc.
Així mateix, els terrenys han de ser coberts i tancats; la pista de joc serà una superfície
plana i dura i hauran de disposar del marcador i dels elements tècnics exigits per les
Regles Oficials de Joc.
La Federació o les Bases d'algunes competicions podran modificar transitòriament, ja
sigui amb caràcter general o bé particular, alguna de les condicions assenyalades en el
paràgraf anterior.
Article 156.- La condició reglamentària dels terrenys de joc, serà determinada per la
Federació Catalana de Basquetbol.
El camp de joc indicat en el full d'inscripció per cada club s'entendrà que reuneix les
condicions reglamentàries adequades fins que no hi hagi un rebuig exprés de la
Federació.
Article 157.- El club local ha de tenir disposat amb la suficient antelació del partit:
a) El terreny de joc en les degudes condicions, marcat reglamentàriament; i les cistelles,
anelles i xarxes degudament col·locades almenys abans de trenta minuts de l'hora
assenyalada per al començament del partit, per tal que l'equip visitant pugui, si ho
vol, entrenar-se durant l'esmentat període previ.
b) Una taula i cadires pels i les auxiliars dels arbitres, com també cadires o bancs per
als dos equips.
c) El marcador i l'equip tècnic necessari per a la bona marxa del partit.
d) Les pilotes que reuneixin les característiques aprovades per la Federació Catalana
de Basquetbol.
e) Els mitjans de separació indispensables entre el terreny de joc i el públic.
f) Els vestidors independents per als àrbitres i els dos equips, amb les corresponents
mesures de seguretat i higiene; i, a tal efecte, s'entendrà que la roba de vestir que
els àrbitres o l'equip visitant puguin deixar als vestidors resta sota la guàrdia i custòdia
d'aquell club.
Article 158.- El club local té l'obligació d'adoptar totes les mesures necessàries per tal
d'evitar alteracions de l'ordre, tant abans com durant o després del partit; i, si fa al cas,
haurà de sol·licitar la presència en el recinte esportiu de la força pública quan ho cregui
convenient per mantenir aquell bon ordre o, necessàriament, quan hagués estat
demanada per l'àrbitre o àrbitra principal.

Article 159.- En el full d'inscripció, cada club haurà de fixar el camp de joc oficial on
celebrarà els partits cadascun dels seus equips. Les Bases d'algunes competicions
podran establir l'obligació de disposar en determinats supòsits d'un camp reserva on
poder jugar els partits; així com les característiques que haurà de tenir aquest camp de
reserva, i les condicions en les quals s'hauran de jugar els partits.
Article 160.- Un cop publicat per la Federació el calendari oficial de la competició, on
s'assenyala el camp de joc del corresponent equip, per poder-lo canviar, el club local ho
haurà de notificar per escrit a la Federació almenys amb una anticipació mínima de
quinze dies naturals a la data de celebració del partit.
El canvi s'entendrà que ha estat autoritzat per la Federació si en el termini màxim dels
deu dies abans de la celebració del partit no notifica expressament al club local la
negativa d'aquella autorització.
Article 161.- La Federació té l'obligació de notificar als clubs visitants afectats, amb una
anticipació mínima de deu dies a la celebració del partit, el nou terreny de joc on jugarà
els partits aquell club local.

Secció Setena.- Uniformes de joc
Article 162.- En el cas que, a parer dels arbitres, el color dels uniformes de joc d'ambdós
equips puguin ocasionar confusions, caldrà canviar la samarreta de l'equip visitant que,
per si de cas, caldrà que es desplaci sempre amb l'oportú recanvi d'uniforme.
Article 163.- Quan una competició es celebri en concentració es considerarà com a
equip visitant, als efectes de canvi de samarreta, l'equip que figuri en segon lloc en el
programa oficial.
Article 164.- Tots els jugadors o jugadores caldrà que portin degudament assenyalat el
seu número tant al davant com al darrere de la samarreta. Els jugadors o jugadores de
l'equip local hauran de portar necessàriament les samarretes i els pantalons del color
fixat en el full d'inscripció per a l'equip al qual pertanyen.

Secció Vuitena.- Alineació de jugadors, jugadores, entrenadors i entrenadores.
Article 165.- Per a poder actuar un jugador o jugadora, o un entrenador o entrenadora
en un partit caldrà necessàriament que, abans del seu començament, s’inscrigui amb el
seu equip a l'acta oficial de joc. Un cop signada la relació de jugadores o jugadors inscrits
per l'entrenador o entrenadora o, en el seu defecte, pel capità o capitana del respectiu
equip, no se'n podrà afegir ni treure'n cap.
És sempre responsabilitat de l'àrbitre o àrbitra principal d'un partit vetllar que es
compleixin les normes que regulen la inscripció de jugadors i jugadores a l'acta oficial
de joc, que es fixen en els articles següents d'aquest Reglament.
Article 166.- Un jugador, jugadora, entrenador o entrenadora per poder ser inscrit a
l'acta oficial d'un partit cal necessàriament que, abans de començar-lo, exhibeixi a
l’àrbitre la corresponent llicència federativa a favor de l’equip amb el qual s'inscriu, o bé
l'autorització provisional federativa que permeti l’actuació del partit.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en l’acta de joc també es podran inscriure
els jugadors o jugadores que exhibeixen una llicència federativa a favor de qualsevol
dels equips d’edat inferior del seu mateix club; i dels seus equips de la mateixa edat,

però que participin en una competició d’inferior categoria; així com les jugadores o
jugadors vinculats, a què fan referència els articles 26 a 28 d’aquest Reglament.
Les llicències federatives de jugadores d’edat pre-mini, mini i pre-infantil habilitaran per
poder-se inscriure a l’acta de joc amb qualsevol equip masculí de categoria ‘mixte’, o
femení, de igual o superior edat del seu club i amb independència de la categoria de la
competició a la qual participi aquell equip.
Als efectes d’aquest article, les llicències o les autoritzacions provisionals que tinguessin
una data “d’impressió o de validesa” caducada, no donen cap dret per poder inscriure el
jugador o jugadora a l’acta oficial de joc d’un partit.
Article 167.- En el cas que en una llicència federativa o en una autorització provisional
figurés la informació que la persona està sancionada, a sol·licitud del seu club i sota la
seva exclusiva responsabilitat, podrà ser inscrit a l’acta oficial d’un partit i actuar durant
el decurs del joc.
En aquest supòsit l’àrbitre té l’obligació de fer el corresponent informe sobre aquest fet,
i fer signar al jugador, jugadora, entrenador o entrenadora, que actuï en aquelles
condicions, en aquell mateix informe arbitral; a fi i efecte de què el cas que pugui ser
jutjat pel Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva de la Federació.
Article 168.- El jugador, jugadora, entrenador o entrenadora que hagués estat inscrit en
l'acta oficial de joc mitjançant l'autorització federativa que permeti la seva actuació, o
mitjançant una llicència en la qual no dugui la seva fotografia, abans d’actuar durant el
joc, caldrà necessàriament que s’identifiqui, mitjançant el seu DNI, permís de conduir o
qualsevol altre document on consti la seva fotografia, la data de naixement i el número
del seu DNI.
El jugador, jugadora que no s'identifiqui de la manera que fixa el paràgraf anterior
d'aquest mateix article, malgrat haver estat inscrit en l'acta oficial de joc, no podrà
participar en el partit.
Article 169.- Quan l'àrbitre o àrbitra principal d'un partit tingui dubtes sobre la identitat
d’algun jugador o jugadora o aquesta sigui qüestionada per l'equip contrari, l'àrbitre o
àrbitra el farà signar al dors de l'acta del partit

Secció Novena.- Drets d'arbitratge
Article 170.- La Federació notificarà al club una sèrie de pagaments a compte durant la
temporada, en concepte de provisió de fons per despeses arbitrals dels partits que
hauran de celebrar els seus diferents equips, pagaments que hauran de ser abonats pel
club dins del termini màxim dels cinc dies naturals següents d’haver rebut la notificació.
Article 171.- En cas que un club no aboni dins del termini exposat a l’article anterior,
l’import del pagament a compte corresponent, el seu import s’incrementarà
automàticament amb un recàrrec de demora del 20 % sobre la seva totalitat.
Si el club no abonés aquell pagament amb el seu recàrrec, dins del termini de les 72
hores següents d’haver estat requerit per la Federació, es procedirà a depurar les
responsabilitats disciplinàries en què hagi pogut incórrer per aquell fet.
Article 172.- El club podrà presentar davant el Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva, en el termini dels tres dies hàbils següents d’haver rebut la factura emesa per
la Federació corresponent a la liquidació dels pagaments efectuats a compte, la
oportuna reclamació sobre els imports arbitrals inclosos a aquella factura.

TÍTOL TERCER.- LA JURISDICCIÓ D'ÀMBIT DISCIPLINARI

CAPÍTOL PRIMER.- NORMES GENERALS
Secció Primera.- Les infraccions disciplinàries
Article 173.- Als efectes d'aquest Reglament, i atenent al supòsit regulat per la norma
conculcada, les infraccions disciplinàries poden ser:
a) Infraccions de les regles de joc, que són les accions o omissions comeses, amb motiu
de la celebració d'un partit organitzat o autoritzat per la Federació, per jugadors,
jugadores, entrenadors, entrenadores, delegats, delegades i equips, que impedeixin
o pertorbin el normal desenvolupament del joc, o vulnerin abans, durant o després
de la seva celebració, el bon ordre esportiu.
b) Infraccions a la conducta esportiva, que són les accions o omissions que vulnerin els
principis de disciplina i convivència esportiva als quals estan subjectes totes les
persones, físiques o jurídiques, vinculades a la Federació, hagin o no estat comeses
amb motiu de la celebració d'un partit.
c) Infraccions a la conducta associativa, que són les accions o omissions realitzades
pels clubs afiliats o adherits a la Federació, que comportin un perjudici o menyscabin
el normal desenvolupament de les relacions entre els seus membres, o atemptin
contra l'harmonia de l'organització federativa.
En cap cas no es podran considerar com a infraccions disciplinàries les accions o les
omissions que no figurin tipificades com a tals en aquest Reglament.
Article 174.- Les infraccions lleus prescriuran al cap d'un mes d'haver estat comeses;
les greus al cap d'un any i les molt greus al cap de tres anys.
La prescripció s'interromprà en el moment en què el Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva comuniqui a l'afectat la incoació del corresponent expedient. El termini de
prescripció assenyalat abans tornarà a començar de nou si l'expedient romangués
paralitzat durant més de dos mesos per causa no imputable a l'inculpat.
Article 175.- El règim disciplinari regulat en el present Reglament s'entén sense
perjudici de la responsabilitat civil o penal en què puguin incórrer les persones físiques
o jurídiques que hi estiguin sotmeses.
Article 176.- Els clubs són els directes responsables del bon ordre i desenrotllament
dels partits i del comportament de llurs jugadors, jugadores, entrenadors, entrenadores,
delegats, delegades, seguidors i seguidores; i respondran dels danys i perjudicis que
puguin causar en cometre una infracció, l'import dels quals serà fixat pel Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva.
Article 177.- Les indemnitzacions econòmiques que ha d'abonar el club a qui se li doni
per perdut algun partit de competició oficial per alguna de les causes assenyalades en
els articles 215 i 220 d'aquest Reglament, són les següents:
a) Si el club infractor és el visitant, abonarà al club local els drets complets d'arbitratge
i la quantitat que determini el Comitè de Competició.
b) Si el club infractor és el local, haurà d'abonar al club visitant les despeses del
desplaçament realitzat i la indemnització que assenyali el Comitè de Competició.
c) Si l'organització d'aquell partit no correspongués a cap dels clubs que haurien
d'haver-lo disputat, les indemnitzacions a què es refereixen els apartats anteriors
seran abonades als organitzadors pel club infractor.

Article 178.- De tots els actes de coacció i dels incidents que els espectadors/es
produeixin dintre el recinte esportiu o bé al seu voltant o entorn, en serà responsable,
en principi, el club local, a excepció que s'acrediti que els incidents ocorreguts amb motiu
del partit han estat protagonitzats per seguidors i seguidores dels dos equips
contendents o bé exclusivament de l'equip visitant.

Secció Segona.- Les sancions
Article 179.- No es podrà imposar cap sanció que no es trobi establerta en aquest
Reglament amb anterioritat a la comissió de la falta corresponent.
Tampoc es podrà fer complir cap mena de sanció si no ha estat imposada pels òrgans
jurisdiccionals de la Federació Catalana de Basquetbol o pel Tribunal Català de l'Esport.
Article 180.- Malgrat el que disposa el paràgraf primer de l'article precedent, les
disposicions disciplinàries tindran un efecte retroactiu en allò que afavoreixi els inculpats,
sempre que en publicar-se aquelles disposicions encara no s'hagués acabat de complir
la sanció, i sempre que aquesta no tingués un caràcter econòmic.
Article 181.- Les sancions prescriuen al mes, si han estat imposades per una falta lleu;
a l'any, si ho han estat per una falta greu; i, als tres anys, si corresponen a una falta molt
greu.
El termini de prescripció de la sanció comença a comptar l'endemà del dia que assoleix
fermesa la resolució per la qual s'ha imposat o el dia que s'ha violat el compliment, si la
sanció ja havia començat a complir-se.
Article 182.- Les sancions que es poden imposar d'acord amb el present Reglament, i
per raó de les faltes que s'hi preveuen, són les següents:
a) A jugadors, jugadores, entrenadors, entrenadores, delegats i delegades: Inhabilitació
a perpetuïtat; suspensió temporal i amonestació, segons el cas.
b) A àrbitres i auxiliars: Inhabilitació a perpetuïtat; suspensió temporal; amonestació; i
pèrdua dels drets d'arbitratge.
c) A clubs: Privació definitiva o temporal dels seus drets com a membre afiliat o adherit
d'aquesta Federació; pèrdua o descens de categoria dels seus equips; clausura del
seu camp de joc; pèrdua del partit o de l'eliminatòria per part dels seus equips;
desqualificació d'un equip de la competició; descompte de punts en la classificació
general d'un equip; i multa.
d) A directius i directives de clubs: Inhabilitació a perpetuïtat o temporal.
e) A dirigents de la Federació o de les seves Representacions Territorials i Delegacions
Comarcals: Inhabilitació a perpetuïtat o temporal.
Als clubs, els poden ser imposades diverses o una sola de les sancions assenyalades
en l'article anterior. Pel que fa a les altres persones, només se'ls pot imposar una sola
de les sancions que s'hi assenyalen, excepte àrbitres i auxiliars de taula que, quan
correspongui, podrà ser simultània amb la pèrdua dels drets d'arbitratge percebuts amb
motiu d'un partit.
Article 183.- Sancions educatives a jugadors i jugadores menors de 16 anys inclosos:
En el cas que l’autor o autora d’una infracció tingui o sigui menor de 16 anys, atenent la
seva gravetat i transcendència dels fets, i sempre que es tracti d’infraccions a les Regles
de Joc, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva, dins de la seva facultat
discrecional, podrà acordar la substitució de la sanció o sancions establertes als articles
precedents per alguna de les següents mesures substitutòries:

a) Assistència a l’àrbitre o àrbitra principal d’un determinat partit, tant en les seves
tasques prèvies com durant el partit i fins a la seva finalització, acompanyant i
auxiliant els àrbitres, amb un mínim d’un encontre i un màxim de quatre.
b) Assistència a un taller o a la sessió d’un curs de formació sobre valors o d’altres
matèries específiques determinades pel Comitè de Competició organitzat per la
Federació, amb un mínim d’un taller o sessió i un màxim de quatre.
c) Col·laboració amb el Comitè esportiu en la organització d’alguna competició oficial o
esdeveniment esportiu, realitzant tasques administratives o auxiliars, amb un mínim
d’una col·laboració i un màxim de quatre.
d) Col·laboració amb les persones voluntàries de la Federació en esdeveniments en els
quals sigui necessària l’assistència de voluntariat, amb un mínim d’una col·laboració
i un màxim de quatre.
e) Realització d’una prova teòrica i/o pràctica sobre Regles de Joc, valors i
comportament en els camps de joc.
f) Elaboració d’un treball o presentació relatiu a la infracció comesa que pugui ser
utilitzada amb finalitat de difusió i educació en valors esportius.
El Comitè de Competició podrà recomanar el compliment de les anteriors mesures en
companyia dels seus progenitors, a fi i efecte d’implicar-los a la tasca formativa dels
valors en l’esport, i concretament en el basquetbol.
Tenint en compte la gravetat de la infracció, i sempre que sigui possible, el Comitè de
Competició aplicarà aquelles mesures substitutòries, en base al següent:
1) A jugadors i jugadores menors de catorze anys se’ls imposaran les mesures
substitutòries sempre que sigui possible.
2) A jugadors i jugadores d’edats compreses entre els catorze i setze anys inclòs,
el Comitè de Competició i Disciplina de manera discrecional podrà optar,
primerament, per l’aplicació d’aquelles mesures substitutòries.
3) No seran d’aplicació aquestes mesures substitutòries en els casos de
reincidència en la mateixa temporada del menor.
Cas de no compliment per part del jugador o jugadora de la mesura substitutòria
establerta pel Comitè de Competició, forçosament haurà de complir la sanció de
suspensió del partit o partits en les jornades següents a la fixada substitutòriament, ja
que, en cas contrari, la seva actuació o mera inscripció en l’acta de joc de l’esmentat
partit o partits serà considerada com a alineació indeguda.
Article 184.- A l’autor o autora de dues o més faltes, li seran imposades totes les
sancions previstes per a les diverses infraccions que hagués comès.
Tot i el que disposa el paràgraf anterior, si d'un mateix fet es derivessin dues o més
faltes, o si aquestes haguessin estat comeses en una mateixa unitat d'actuació, serà
imposada la sanció corresponent a la falta més greu en el seu grau màxim, fins al límit
que representi la suma de les que li podrien ser imposades si les faltes fossin
sancionades separadament.
Article 185.- La suspensió pot ser per un determinat nombre de partits o jornades, o bé
per un període de temps.
La suspensió per un determinat nombre de partits s'imposarà exclusivament als
jugadors i jugadores.

Article 186.- La suspensió per un determinat nombre de partits o jornades implicarà la
prohibició d'alinear-se o d'intervenir en tants partits sencers o jornades següents a la
data de la sentència, com abraci la sanció, i corresponents a competicions organitzades
per la Federació, per l'ordre en què tinguin lloc; i això, encara que per alteració del
calendari, per ajornament o suspensió d'algun partit s'hagués canviat el que s'havia
establert a l'inici de la competició.
La suspensió per un període de temps implicarà la prohibició d'alinear-se o d'intervenir
en qualsevol partit que pertanyi a una competició organitzada per la Federació, durant
tot el període que abraci la sanció.
Article 187.- La suspensió imposada a un jugador o jugadora haurà d'acomplir-se en la
categoria per la qual tingués llicència, però tampoc es podrà alinear, en les mateixes
jornades, en cap altre equip del seu club ni amb l'equip amb què pugui estar vinculat.
No obstant això, quan el jugador o jugadora hagués estat sancionat amb motiu d'haverse alineat amb l'equip d'edat o categoria superior del seu mateix club o bé amb el que
estigués vinculat, el nombre de partits de suspensió imposats, als efectes del seu
compliment, es computaran com a jornades; i en aquest supòsit, quan les jornades de
l'equip pel qual tenia llicència i de l'equip amb el qual va ser sancionat coincideixin en el
calendari de les respectives competicions es comptabilitzaran com una sola jornada,
però en el cas de no coincidir, es comptabilitzarà per separat aquelles dues jornades.
Article 188.- Les sancions de suspensió o d'inhabilitació hauran d'acomplir-se sempre
en la condició per les quals van ser imposades, i no tan sols inhabilitaran la persona
sancionada per a aquella condició sinó també per al desenrotllament de qualsevol
activitat relacionada amb el basquetbol, per a la pràctica de la qual s'exigeixi la
corresponent llicència federativa.
Article 189.- Qualsevol persona que hagi estat desqualificada durant el decurs del joc,
haurà de considerar-se suspès per als següents partits, mentre no dicti sentència el
Comitè de Competició, a excepció només de jugadors o jugadores desqualificats en el
partit per dues faltes antiesportives o bé desqualificats per falta antiesportiva mes falta
tècnica.
La suspensió provisional es computarà a efectes de l'acompliment de la sanció que li
sigui imposada. La seva actuació o alineació, en aquest cas, es considerarà com a
indeguda, encara que no s'hagi rebut la sentència del Comitè que sancioni o no aquella
falta.
Article 190.- La persona amb llicència federativa que hagi estat suspesa, mentre estigui
acomplint la sanció, no podrà canviar de club dintre la mateixa temporada.
Article 191.- Si la persona suspesa no acomplís la sanció dins de la temporada haurà
de fer-ho en la següent o següents, comptabilitzant-se el temps des del moment en què
comenci la competició en què participava, en el cas de no haver subscrit una nova
llicència, o en la que havia de participar, si l'hagués subscrita, i fins al moment en què
finalitzin.
Article 192.- Tota suspensió, imposada per una infracció de les regles de joc,
comportarà sempre, com a sanció accessòria per al club a què pertany, una multa d'un
import fins a 30 Euros si es tracta d'un jugador o jugadora, i de fins a 60 Euros si és un
entrenador, entrenadora, delegat o delegada, per cada partit o jornada que comprengui,
sense que en cap cas pugui excedir de 600 Euros.
S'exceptuarà del que es disposa en el paràgraf anterior, els casos en què l'infractor sigui
un jugador o jugadora d'edat "cadet", "infantil", "mini" i "pre-mini".

Article 193.- La inhabilitació per qualsevol infracció d'un membre de la Junta Directiva
d'un club afiliat o entitat adherida a aquesta Federació, comportarà una sanció
accessòria al club al qual pertany de fins a 150 Euros per cada mes que comprengui la
sanció, sense que en cap cas pugui excedir de 1.200 Euros.
Article 194.- Les sancions econòmiques imposades amb caràcter principal o accessori
als clubs seran abonades necessàriament a la Federació dintre els terminis establerts
per a recórrer.
Article 195.- La sanció de clausura del terreny de joc d'un determinat club implica la
prohibició que, aquell o qualsevol altre camp de joc situat en la mateixa localitat, pugui
ser utilitzat per disputar-hi els partits de competició oficial per part dels diversos equips
que tingui el club sancionat, durant el nombre de jornades que abraci la sanció
imposada.
A sol·licitud del club sancionat, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva podrà
substituir la sanció de clausura del camp de joc per la de jugar tots els equips d'aquell
club, durant les jornades que abraci la sanció, tots els partits en el seu camp de joc però
"a porta tancada".
Article 196.- Quan, per sanció o per decisió del propi club, es retiri de la competició on
havia estat inscrit un equip d'edat "sènior", la propera temporada aquest equip haurà de
participar a l'última categoria que organitzi la Federació.
Article 197.- En tots els supòsits que, per sanció o per decisió del propi club, es retiri un
equip de la competició, els òrgans jurisdiccionals federatius acordaran l’anul·lació de
tots els partits que hagués celebrat l'equip del club infractor i fixaran la indemnització
que hagi de satisfer als altres clubs participants en la competició.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, si la infracció es realitza dins les darreres
quatre jornades de la competició, a fi i efecte d'evitar alteracions a la classificació general
que puguin afectar a tercers equips, no es decretarà la retirada de la competició de
l'equip o equips que haguessin de ser retirats, sinó que la continuaran fins al seu
acabament; si bé l'equip d'edat "sènior", si li correspon, descendirà la propera temporada
a l'última categoria federativa.
Article 198.- Quan, per decisió del propi club o per sanció, es retiri de la competició on
havia estat inscrit un equip d'edat inferior a la de "sènior" que, segons les normes
d'aquest Reglament, té l'obligació de tenir-lo inscrit, o bé no l'hagi inscrit dins el termini
reglamentari, el corresponent equip d'edat "sènior", del qual neix aquella obligació,
malgrat poder continuar jugant la competició, un cop finalitzada perdrà automàticament
la categoria, qualsevol que hagués estat la classificació assolida, i descendirà, la
propera temporada, a l'última categoria federativa.
Article 199.- Les sancions tenen tres graus: mínim, mitjà i màxim.
En principi, si no hi concorreguessin circumstàncies modificatives, seran imposades en
el grau mitjà. Quan hi concorrin solament una o algunes circumstàncies atenuants,
s'aplicarà la sanció en el grau mínim; i si únicament hi concorreguessin una o algunes
d'agreujants seran imposades en el grau màxim. Quan es presentin circumstàncies
atenuants i agreujants, aquestes es compensaran per a determinar el grau de la sanció.
Dintre els límits de cada grau, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, atenent
la gravetat dels fets, determinarà discrecionalment la sanció que correspongui imposar
en cada cas.

Article 200.- En la imposició de les multes, el Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva tenint en compte la gravetat dels fets i les circumstàncies que hi concorrin,
podrà fixar l'import de la quantitat que consideri convenient, fins al màxim legal establert
per a cada supòsit.

Secció Tercera.- Circumstàncies modificatives de la responsabilitat.
Article 201.- Són circumstàncies atenuants:
a) No haver estat sancionat o sancionada les quatre darreres temporades.
b) Haver precedit, immediatament a la comissió de la falta, una provocació suficient.
c) Haver procedit el o la culpable, per penediment espontani, a reparar o disminuir els
efectes de la falta, a donar satisfacció a l'ofès o confessar-la a l'organisme competent.
Article 202.- Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:
a) Quan l’autor o autora d'una falta ha estat sancionat en el curs d'una mateixa
temporada per un altre fet que tingui assenyalat una sanció igual o més elevada o,
per més d'un, que tinguin assenyalats una sanció inferior.
b) No acatar immediatament les decisions arbitrals.
c) Haver tingut el suport tumultuari d'altres persones.
d) Ser la persona causant, per la comissió de la falta, d'un desenrotllament anormal del
partit.
e) Ser el capità o capitana del seu equip, o bé actuar-hi en el terreny de joc en cometre
la infracció.
Article 203.- Les faltes comeses per jugadors, jugadores, entrenadors, entrenadores,
delegats, delegades o arbitres essent espectadors d'un partit, seran sancionats com si
estiguessin en joc o actuessin en el respectiu càrrec; i es podrà considerar com a
agreujant específica la condició d'espectador o espectadora.
Article 204.- Serà circumstància atenuant per a un club, quan aquest, per pròpia
iniciativa i de manera suficientment explícita, hagi sancionat el culpable o els culpables
de l'acte que sigui objecte de sanció, i hagi informat d'aquesta mesura tant a la Federació
com a les persones ofeses.
Article 205.- Són circumstàncies eximents de la responsabilitat:
a)
b)
c)
d)
e)

La força major.
El cas fortuït.
La por insuperable.
La legítima defensa exercida en la mesura justa per repel·lir o evitar una agressió.
Haver actuat per motius exclusivament esportius o altruistes.

Article 206.- La manca de jugadors o jugadores per poder celebrar vàlidament un partit,
únicament es considerarà que és causa de "força major", per eximir de responsabilitat
a un club, quan s'acrediti en el termini del tràmit d’al·legacions, i amb els corresponents
certificats mèdics, tenir un mínim de sis jugadores o jugadors malalts o lesionats de
l'equip que havia de celebrar el partit.
La manca jugadores o jugadors tampoc no serà considerada com a causa de "força
major", per eximir de responsabilitat un equip d'una infracció a la normativa federativa,
que limita el nombre màxim de períodes en els quals pot actuar un jugador o jugadora
en els partits d'algunes competicions, excepte que l'equip infractor hagués inscrit a l'acta
oficial del partit el nombre màxim jugadores o jugadors permesos.

CAPÍTOL SEGON.- INFRACCIONS DE LES REGLES DE JOC
Secció Primera.- Infraccions comeses per jugadors, jugadores, directores i directors
tècnics, entrenadors, entrenadores, delegats i delegades.
Article 207.- Seran faltes molt greus, sancionades amb suspensió d'1 a 4 anys:
a) L'agressió consumada a qualsevol membre de l'equip arbitral, jugador, jugadora,
entrenador, entrenadora, delegat, delegada o persona del públic quan causi lesions
que representin un detriment de la integritat corporal o la salut física de la persona
agredida.
b) Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades envers un membre de
l'equip arbitral que, per la seva gravetat, impedeixin la celebració d'un partit o que
obliguin a suspendre'l definitivament.
c) La desobediència manifesta a les ordres arbitrals que, malgrat ser requerit per
l’àrbitre o àrbitra a complimentar adequadament les seves instruccions, impedeixi la
celebració d'un partit o motivi la seva suspensió.
d) Qualsevol comportament personal antiesportiu que, per la seva gravetat, impedeixi
la celebració d'un partit o en motivi la suspensió.
Article 208.- En el cas de reincidència en la comissió d'una de les faltes molt greus
assenyalades en l'article anterior, el seu autor o autora podrà ser inhabilitat a perpetuïtat,
tot i que la reincidència no es produís en la mateixa temporada en què va ser comesa
la primera infracció.
Article 209.- Són faltes greus, sancionades amb suspensió de 6 a 11 mesos:
a) Les agressions a qualsevol membre de l'equip arbitral que, malgrat que no causin un
detriment de la seva integritat corporal o salut física, l'acció en si mateixa fos
especialment greu o reiterativa en el mateix acte.
b) Alinear-se en un partit amb la llicència federativa d'una altra persona, tot usurpant-li
la personalitat.
Article 210.- Són faltes greus, sancionades amb suspensió d' 2 a 7 mesos:
a) Les agressions a qualsevol jugador, jugadora, entrenador, entrenadora, delegat,
delegada o persona del públic que, malgrat que no causin un detriment de la integritat
corporal o la salut física de l'agredit, l'acció en si mateixa fos especialment greu o
reiterativa en el mateix acte.
b) Arremetre de manera violenta o colpejar un membre de l'equip arbitral, sempre que
l'acció comesa, ni per la seva gravetat ni per les seves conseqüències lesives, no
constitueixi una infracció més greu.
c) L'entrenador, entrenadora, delegat o delegada que ordenés als jugadors o jugadores
del seu equip retirar-se de la pista de joc abans de la finalització del temps
reglamentari de joc d'un partit.
Article 211.- Són faltes greus, sancionades amb suspensió de 4 a 6 partits o jornades,
segons correspongui:
a) Arremetre de manera violenta o colpejar un jugador, jugadora, entrenador,
entrenadora, delegat, delegada o persona del públic, sempre que l'acció comesa no
constitueixi una infracció més greu.
b) Insultar, empentar o ofendre un membre de l'equip arbitral.
c) Amenaçar, coaccionar o realitzar qualsevol acte vexatori envers un membre de
l'equip arbitral.

d) L'agressió no consumada a qualsevol membre de l'equip arbitral.
e) L'entrenador, entrenadora, delegat o delegada que incites els jugadors o jugadores
del seu equip a adoptar actituds violentes o antiesportives, contràries a la bona marxa
del partit.
f) Proferir a un membre de l’equip arbitral, a un jugador, jugadora, entrenador,
entrenadora, delegat, delegada o a una persona del públic qualsevol expressió de
tipus racista, xenòfoba, o que suposi un tracte discriminatori per raó del sexe o
identitat sexual.
g) L’incompliment d’alguna obligació estipulada a un Protocol aprovat per la Federació,
ja sigui sanitari o de qualsevol altre tipus, que comporti un detriment en la integritat
física o en la salut de la resta de participants.
Article 212.- Són faltes lleus, sancionades amb suspensió de 2 a 4 partits, o jornades,
segons correspongui:
a) Insultar o ofendre un jugador, jugadora, entrenador, entrenadora, delegat, delegada
o persona del públic.
b) Amenaçar, coaccionar o realitzar qualsevol tipus d'acte vexatori envers qualsevol de
les persones esmentades en el paràgraf anterior.
c) L'agressió no consumada a qualsevol de les persones esmentades en el paràgraf a)
d'aquest article.
d) Emprar amb motiu del joc mitjans violents, tot causant, sense que hi hagués
intencionalitat, algun tipus de lesió o dany físic a un jugador o jugadora.
e) L’incompliment d’alguna obligació estipulada a un Protocol aprovat per la Federació,
ja sigui sanitari o de qualsevol altre tipus, sempre que no comporti un detriment en la
integritat física o en la salut de la resta de participants.
Article 213.- Són faltes lleus, sancionades amb suspensió d'1 a 3 partits, o jornades,
segons correspongui:
a) Expressar-se d'una manera atemptatòria al decòrum i respecte que sempre es deu
al públic o bé cometre, amb expressions o gestos, una lleugera incorrecció cap a
alguna persona del públic, sempre que això no constitueixi una falta més greu.
b) Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les ordres o instruccions
arbitrals
c) Cometre un acte de desconsideració o menysprear de qualsevol manera l'autoritat
d'un membre de l'equip arbitral, o bé dirigir-s'hi amb expressions o gestos incorrectes
o despectius.
d) Qualsevol conducta incorrecta o antiesportiva que alteri el bon ordre esportiu o el
normal desenvolupament del joc, sempre que això no constitueixi una infracció més
greu.
e) Emprar amb motiu del joc mitjans violents que atemptin o posin en perill la integritat
física d'un jugador o jugadora.
Article 214.- Són també faltes lleus, sancionades amb amonestació a suspensió fins a
2 partits, o jornades, segons correspongui:
a) Provocar o bé incitar el públic contra la correcta marxa d'un partit.
b) Protestar de manera incorrecta o reiterada una decisió arbitral.
c) Llançar de manera incorrecta la pilota, xutar-la amb el peu o bé retenir-la
indegudament.
d) Cometre un acte de desconsideració o comportar-se de manera incorrecta o
antiesportiva, amb expressions o gestos, envers un altre jugador, jugadora,
entrenador, entrenadora, delegat o delegada i sempre que això no constitueixi una
falta més greu.

e) Formular observacions a un membre de l'equip arbitral, que signifiquin una lleugera
incorrecció.
f) L’entrenador, entrenadora i/o el jugador o jugadora que, en el decurs d’un partit,
haguessin estat sancionats amb dues faltes tècniques per conducta personal
antiesportiva.

Secció Segona.- Infraccions comeses pels clubs
Article 215.- Són faltes molt greus, sancionades amb la pèrdua del corresponent partit,
el descompte d'un punt de la classificació general i multa fins a 1.200 Euros.
a) La retirada dels jugadors o jugadores d'un equip abans de la finalització del temps
reglamentari de joc.
b) La negativa dels components d'un equip d'iniciar la celebració d'un partit o de
continuar-lo, malgrat el requeriment formal de l’àrbitre per fer-ho.
c) L'actitud antiesportiva dels components d'un equip que, malgrat haver estat advertits
per l’àrbitre, persisteixin en la seva conducta i motivin la suspensió del partit.
d) El comportament greument perillós dels components d'un equip envers la integritat
física dels arbitres o dels components de l'equip contrari, que motivi la suspensió del
partit.
e) L’actuació durant el joc o la simple inscripció a l’acta oficial d’un partit d’un jugador o
jugadora sense haver-li estat prèviament lliurada la llicència federativa que empari,
segons el que estableix l’article 166, aquella inscripció o actuació.
f) L’actuació durant el joc o la simple inscripció a l’acta oficial de joc d’un partit d’un
jugador o jugadora que no podia ser alineat a causa d’haver estat suspès o se l’hagi
de considerar suspès per no haver dictat el Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva una resolució que permeti la seva actuació.
g) Impedir el club local l'accés al recinte esportiu dels components de l'equip visitant o
dels arbitres que han de dirigir el partit, la qual cosa motivi la seva suspensió.
h) La incompareixença voluntària, intencionada o injustificada a la celebració d'un partit
de competició oficial.
i) L’incompliment per part d’un equip d’alguna o algunes de les obligacions disposades
a un Protocol , ja sigui sanitari o de qualsevol altre tipus, aprovat per la Federació,
sempre que això impliqui posar en risc la salut i/o la integritat física de la resta de
participants.
Article 216.- Quan la infracció molt greu assenyalada en el paràgraf d) de l'article
anterior sigui imputable als dos clubs contendents, per haver participat activament els
components dels dos equips en els incidents que van motivar la suspensió del partit,
únicament s'imposarà als dos clubs la sanció econòmica que fixa aquell mateix article.
Article 217.- La falsedat, a la sol·licitud de llicència de l’edat d’un jugador o jugadora,
quan aquesta dada és decisiva per al lliurament de la llicència, constituirà la infracció
tipificada en el paràgraf e) de l’article 215 d’aquest Reglament, si el jugador o jugadora
es inscrit a l’acta oficial de joc d’un partit de competició oficial.
Article 218.- Si lliurada una llicència, el seu lliurament no procedís per un defecte formal
que no fos esmenable tant a la sol·licitud de la llicència com a la documentació aportada
per a la seva tramitació, o per haver falsejat qualsevol d’aquells documents, la inscripció
de la persona a qui se li hagués lliurat aquella llicència a l’acta oficial de joc d’un partit
es considerarà com la falta tipificada en el paràgraf e) de l’article 215 d’aquest
Reglament, si es tracta d’un jugador o jugadora; i com la falta tipificada en el paràgraf c)
de l’article 222, si es tracta d’un entrenador o entrenadora.

Article 219.- La reincidència en la mateixa temporada de qualsevol de les faltes molt
greus tipificades a l'article 215 d'aquest Reglament, serà sancionada, a més de la multa
que estableix aquella mateixa norma federativa, amb la retirada de la competició de
l'equip infractor.
Article 220.- Són faltes greus, sancionades amb multa de fins a 600 Euros i pèrdua del
corresponent partit.
a) La incompareixença per error, simple negligència o descurança a la celebració d'un
partit de competició oficial.
b) No tenir el club local la lliure disponibilitat d'un camp de joc on poder jugar el partit,
sempre que això no sigui motivat per l'endarreriment d'un altre partit de bàsquet
organitzat per aquesta Federació.
c) L'existència d'una greu deficiència tècnica en el camp de joc del club local que motivi
la suspensió justificada del partit.
d) No portar els components de l'equip visitant, el corresponent uniforme de reserva, la
qual cosa motivi, per confondre's les samarretes dels dos equips, la suspensió del
partit.
e) No portar els jugadors o jugadores d'un equip, adequadament indicats els números
al darrere de les seves samarretes, la qual cosa motivi la suspensió del partit.
f) No disposar un equip d'un mínim de cinc jugadors o jugadores, inscrits a l'acta de joc,
per poder començar a jugar un partit.
Article 221.- Seran faltes greus, sancionades amb la pèrdua del partit:
a) L'equip que, malgrat disposar dels jugadors necessaris per poder començar un partit,
no inscrigui a l'acta oficial de joc les jugadores o jugadors mínims necessaris que fixa
la reglamentació específica d'algunes competicions.
b) L'equip que no faci actuar, malgrat sigui per simple negligència, un jugador o jugadora
inscrit a l'acta oficial de joc, durant els períodes mínims que fixa la reglamentació
específica d'algunes competicions.
c) L'equip que faci actuar un jugador o jugadora durant més períodes que els que permet
la reglamentació específica d'algunes competicions.
d) L'equip que, malgrat disposar-ne, no faci actuar des del començament d'un període
un mínim de cinc jugadors o jugadores, o no substitueixi una jugadora o jugador
lesionat, expulsat o desqualificat, fins i tot en el cas que això es faci per tal d'evitar la
infracció que representa l'actuació d'un jugador o jugadora durant més períodes que
els que permet la reglamentació específica d'algunes competicions.
e) Qualsevol altra infracció a la vigent normativa federativa, aprovada per l'Assemblea
General, que reguli la celebració d'un partit d'alguna competició que figuri sancionada
amb la pèrdua del partit per part de l'equip infractor.
Article 222.- Són faltes greus sancionades amb multa de fins a 600 Euros:
a) Els incidents, coaccions, amenaces o insults protagonitzats, abans, durant o després
d'un partit, de manera col·lectiva pels components d'un equip, quan no motivin la seva
suspensió justificada.
b) L’actitud incorrecta o antiesportiva dels components d’un equip, tant abans com
durant o després d’un partit, sempre que no motivi la suspensió justificada del partit.
c) El fet que un club inscrigui a l'acta oficial de joc d'un partit com a entrenador o
entrenadora d'un equip una persona a qui no se li hagués lliurat prèviament per la
Federació la llicència com a tal que l’habiliti reglamentàriament per inscriure’s amb
aquell equip, i sense tenir tampoc l'autorització provisional acreditativa de tenir-la en
tràmit federatiu.

d) La inscripció a l'acta oficial de joc d'un partit d'un entrenador o entrenadora que hagi
estat suspès o se l'hagi de considerar suspès per no haver dictat el Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva una resolució que permeti la seva actuació.
i) L’incompliment per part d’un equip d’alguna o algunes de les obligacions disposades
a un Protocol, ja sigui sanitari o de qualsevol altre tipus, aprovat per la Federació,
sempre que això no impliqui posar en risc la salut i/o la integritat física de la resta de
participants.
Article 223.- Són faltes lleus, sancionades amb multa de fins a 300 Euros:
a) La falta de designació pel club local d'un delegat o delegada de camp; la seva
actuació sense tenir la corresponent llicència federativa ni l'autorització provisional
acreditativa de tenir-la en tràmit federatiu; o la seva absència durant el partit de la
pista de joc.
b) El club local que no disposi d’una pilota de la marca i model homologats per la
Federació per jugar un partit de competició oficial.
c) El club que incompleixi el que estableixen les disposicions federatives, relatives a les
condicions tècniques del terreny de joc i a la necessitat de disposar dels oportuns
elements tècnics.
d) No portar l'equip visitant el corresponent recanvi de samarretes quan això no motivi
la suspensió del partit.
e) No portar tots els jugadors o jugadores d’un equip adequadament indicat el seu
número al davant i al darrere de les samarretes.
f) El fet d'haver-se de retardar més de quinze minuts el començament d'un partit, per
no tenir el club local la lliure disponibilitat del seu camp de joc, i quan això no sigui
motivat per l'endarreriment d'un altre partit de bàsquet organitzat per aquesta
Federació. En els partits de la disciplina del Bàsquet 3X3 el retard es fixa en més de
deu minuts, en les mateixes condicions.
g) El fet de seure a la banqueta d'un equip un entrenador, entrenadora, delegat,
delegada, jugador o jugadora que haguessin estat suspesos o que s’haguessin de
considerar suspesos per no haver dictat el Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva una resolució que permeti la seva actuació amb aquell equip.
h) El fet que un equip disputi un partit, dins de la disciplina esportiva del Bàsquet, sense
l’assistència d’un entrenador o entrenadora amb la seva corresponent llicència
federativa degudament inscrita a l’acta oficial de joc.

CAPÍTOL TERCER.- INFRACCIONS DE LA CONDUCTA ESPORTIVA
Secció Primera.- Infraccions comeses per jugadors, jugadores, directores i directors
tècnics, entrenadors, entrenadores, delegats i delegades.
Article 224.- Són faltes molt greus, sancionades amb suspensió d'1 a 4 anys:
a) Les agressions a un directiu o directiva federativa o de club, o autoritat esportiva, amb
motiu del càrrec que ocupa, quan causin lesions que representin un detriment de la
integritat corporal o la salut física de l'agredit.
b) Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades envers un directiu o
directiva federativa o de club, o autoritat esportiva, en l'exercici de les seves funcions.
c) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o
indirectament, indueixi, fomenti o inciti a la violència.
d) El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu.
e) La promoció o incitació al consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar
artificialment la capacitat física de l'esportista.

f) Els actes de rebel·lia contra els acords adoptats pels òrgans jurisdiccionals federatius
o pel Tribunal Català de l'Esport.
g) La intervenció en fets dirigits a l'obtenció d'un resultat predeterminat en un partit.
h) El consum per part d'un jugador o jugadora de substàncies o fàrmacs destinats a
augmentar artificialment la seva capacitat física.
i) Negar-se un jugador o jugadora a sotmetre's als controls antidopatge que pugui fixar
la Federació.
Article 225.- En el cas de reincidència en la comissió de qualsevol de les faltes
tipificades a l'article anterior, el seu autor o autora podrà ser suspès o inhabilitat, segons
escaigui, a perpetuïtat, fins i tot en el cas que la reincidència no es produís en la mateixa
temporada que va cometre la primera infracció.
Article 226.- Són faltes greus, sancionades amb suspensió de 6 a 11 mesos:
a) Les agressions a un directiu o directiva federativa o de club, o autoritat esportiva, amb
motiu del càrrec que ocupa que, malgrat que no causin cap detriment de la integritat
corporal o la salut física de la persona agredida, l'acció en sí mateixa fos especialment
greu o reiterativa en el mateix acte.
b) Els actes notoris i públics que atemptin contra l'harmonia de l'organització federativa
o contra el decòrum o la dignitat esportiva de les persones vinculades a la Federació.
c) Les manifestacions públiques, a través d'un mitjà de comunicació social, en què
s'atempti contra l'ètica esportiva o contra l'harmonia entre els clubs o les persones
vinculades a la Federació.
d) Causar intencionadament algun tipus de dany o desperfecte a les instal·lacions
esportives d'un club o als béns de qualsevol persona, quan la quantia de la seva
reparació ultrapassi els 300 Euros.
e) L'incompliment dels compromisos contractuals lliurement assumits per un jugador,
jugadora, entrenador o entrenadora majors d'edat amb el seu club.
f) L'incompliment de les obligacions esportives assumides per un jugador, jugadora,
entrenador o entrenadora majors d’edat amb el seu club en el moment de subscriure
la corresponent llicència federativa.
g) L’incompliment d’algun punt detallat al Codi Ètic pel que fa al Protocol d’actuació entre
clubs en els fitxatges de menors.
Article 227.- Són faltes greus, sancionades amb suspensió de 2 a 7 mesos:
a) L'agressió consumada a un directiu o directiva federativa o del club, o autoritat
esportiva, amb motiu del càrrec que ocupa, quan l'acció comesa no constitueixi una
falta més greu.
b) L'incompliment dels acords i ordres i instruccions adoptades pels òrgans
jurisdiccionals federatius.
c) El trencament de la sanció per una infracció lleu.
Article 228.- Són faltes greus sancionades amb suspensió d'1 a 3 mesos:
a) Els insults, les ofenses, o qualsevol acte vexatori proferit a un directiu o directiva
federativa o de club, o autoritat esportiva en l'exercici del seu càrrec.
b) L'agressió no consumada a un directiu o directiva federativa o de club, o autoritat
esportiva en l'exercici del seu càrrec.
c) Causar intencionadament algun tipus de dany o desperfecte a les instal·lacions
esportives d'un club o als béns de qualsevol persona, quan la quantia de la seva
reparació no arribi als 300 Euros.
d) No retornar el material esportiu que un club hagués lliurat a un jugador, jugadora,
entrenador o entrenadora per a la pràctica esportiva.

Article 229.- Són faltes lleus, sancionades amb suspensió de dues a quatre jornades o
partits, segons correspongui:
a) Les observacions formulades a un directiu o directiva federativa o de club, o autoritat
esportiva, en l'exercici del seu càrrec, que signifiquin una lleugera incorrecció.
b) L'incompliment dels acords, ordres i instruccions dictades pels òrgans jurisdiccionals
federatius, quan es produeixin per negligència o descuit.
c) Cometre un acte de desconsideració o menysprear de qualsevol manera un directiu
o directiva federativa o de club, o autoritat esportiva en l'exercici de les seves
funcions; o bé dirigir-s'hi amb expressions o gestos incorrectes o desconsiderats.

Secció Segona.- Infraccions comeses pels àrbitres i auxiliars de taula
Article 230.- Són faltes molt greus, sancionades amb suspensió d'1 a 4 anys:
a) La parcialitat a favor d'algun dels equips contendents.
b) La intervenció en fets dirigits a l'obtenció d'un resultat predeterminat en un partit.
c) L'agressió consumada, amb motiu de la celebració d'un partit, a qualsevol altre
membre de l'equip arbitral, jugador, jugadora, entrenador, entrenadora, delegat,
delegada o persona del públic quan causi lesions que representin un detriment de la
integritat corporal o salut física de la persona agredida.
d) La redacció, alteració o manipulació maliciosa de l'acta del partit de manera que les
seves anotacions no es corresponguin amb els fets ocorreguts a la pista de joc.
e) La informació falsa i maliciosa dels fets que s'han produït amb motiu de la celebració
del partit.
f) Les agressions a un directiu o directiva federativa o de club, o autoritat esportiva, amb
motiu del càrrec que ocupa, quan causin lesions que representin un detriment de la
integritat corporal o la salut física de l'agredit.
g) Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades envers un directiu o
directiva federativa o de club, o autoritat esportiva en l'exercici de les seves funcions.
h) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o
indirectament, indueixi, fomenti o inciti a la violència.
i) El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu.
j) La promoció o incitació al consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar
artificialment la capacitat física de l'esportista.
k) Els actes de rebel·lia contra els acords adoptats pels òrgans federatius competents
o pel Tribunal Català de l'Esport.
l) Els abusos d'autoritat i la usurpació d'atribucions.
Article 231.- En el supòsit de reincidència en la comissió de qualsevol de les faltes
assenyalades en l'article anterior, el seu autor o autora podrà ser inhabilitada a
perpetuïtat, encara que la reincidència no es produís en la mateixa temporada en què
va ser comesa la primera infracció.
Article 232.- Són faltes greus, sancionades amb suspensió de 6 a 11 mesos:
a) Les agressions amb motiu de la celebració d'un partit a qualsevol jugador, jugadora,
entrenador, entrenadora, delegat, delegada, àrbitre/a o persona del públic que,
malgrat que no causin un detriment de la integritat corporal o la salut física de la
persona agredida, l'acció en si mateixa fos especialment greu o reiterativa en el
mateix acte.

b) Acceptar la designació i dirigir un partit tot tenint l'àrbitre o àrbitra principal o auxiliar
un lligam familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat amb qualsevol dels
components dels equips.
c) Les agressions a un directiu o directiva federativa o de club, o autoritat esportiva, amb
motiu del càrrec que ocupa, quan, malgrat que no causin cap detriment de la integritat
corporal o la salut física de la persona agredida, l'acció en si mateixa fos especialment
greu o reiterativa en el mateix acte.
d) Els actes notoris i públics que atemptin contra l'harmonia de l'organització federativa
o contra el decòrum o la dignitat esportiva.
e) Les manifestacions públiques, a través d'un mitjà de comunicació social, en què
s'atempti contra l'ètica esportiva o contra l'harmonia entre els clubs o les persones
vinculades a la Federació.
f) Causar intencionadament algun tipus de dany o desperfecte a les instal·lacions
esportives d'un club o als béns de qualsevol persona, quan la quantia de la seva
reparació ultrapassi els 300 Euros.
g) L'exercici d'una altra activitat esportiva, incompatible amb la seva tasca arbitral.
Article 233.- Són faltes greus sancionades amb suspensió de 2 a 7 mesos:
a) L’agressió amb motiu de la celebració d'un partit a qualsevol jugador, jugadora,
entrenador, entrenadora, delegat, delegada, àrbitre/a o persona del públic, sempre
que l'acció comesa no constitueixi una infracció més greu.
b) L'agressió consumada a un directiu o directiva federativa o de club, o autoritat
esportiva, amb motiu del càrrec que ocupa, quan l'acció comesa no constitueixi una
falta més greu.
c) L'incompliment dels acords, ordres i instruccions adoptades pels òrgans competents
federatius.
d) El trencament de la sanció per una infracció lleu.

Article 234.- Són faltes greus, sancionades amb suspensió de 4 a 6 jornades:
a) Insultar o ofendre amb motiu de la celebració d'un partit un jugador, jugadora,
entrenador, entrenadora, delegat, delegada, àrbitre/a o persona del públic.
b) Amenaçar, empentar, coaccionar o realitzar qualsevol acte vexatori envers qualsevol
de les persones assenyalades en el paràgraf anterior.
c) L'agressió no consumada envers un jugador, jugadora, entrenador, entrenadora,
delegat, delegada, àrbitre/a, persona del públic, directiu o directiva federativa o de
club.
d) La negativa a dirigir un partit o bé adduir causes falses per tal d'evitar una designació.
e) La incompareixença a la pista de joc per actuar en un partit, a l'hora en la qual havia
estat designat.
f) Els insults, les ofenses, o qualsevol acte vexatori proferit a un directiu o directiva
federativa o de club, o autoritat esportiva en l'exercici del seu càrrec.
g) Causar intencionadament algun tipus de dany o desperfecte a les instal·lacions
esportives d'un club o als béns de qualsevol persona, quan la quantia de la seva
reparació no arribi als 300 Euros.
h) Proferir a un jugador, jugadora, entrenador, entrenadora, delegat, delegada o a
persona del públic qualsevol expressió de tipus racista, xenòfoba, o que suposi un
tracte discriminatori per raó del sexe o identitat sexual.
i) L’incompliment d’alguna obligació estipulada a un Protocol aprovat per la Federació,
ja sigui sanitari o de qualsevol altre tipus, que comporti un detriment en la integritat
física o en la salut de la resta de participants.

Article 235.- Són faltes lleus, que es sancionaran amb suspensió de 2 a 4 jornades:
a) La suspensió d’un partit sense concórrer una causa legítima que justifiqui aquella
mesura.
b) La manca d’informe sobre els incidents ocorreguts abans, durant o després de la
celebració d’un partit; o bé la informació errònia o equivocada d’aquells incidents.
c) La manca d’acompliment, per un o una auxiliar de taula, de les instruccions de l’àrbitre
o àrbitra principal, sobre qualsevol aspecte de les seves obligacions.
d) Qualsevol acte de desconsideració, o quan es dirigeixin a qualsevulla persona amb
expressions o gestos incorrectes o antiesportius, sempre que no constitueixin una
falta més greu.
e) El comportament incorrecte o la manca d’esportivitat davant el públic o els
participants.
f) L’incompliment dels acords, ordres i instruccions dictades pels òrgans federatius
competents, quan es produeixin per negligència o descuit.
g) Cometre un acte de desconsideració o menysprear de qualsevol manera un directiu
o directiva federativa o de club, o autoritat esportiva en l'exercici de les seves
funcions; o bé dirigir-s'hi amb expressions o gestos incorrectes o desconsiderats.
h) L’incompliment d’alguna obligació estipulada a un Protocol aprovat per la Federació,
ja sigui sanitari o de qualsevol altre tipus, sempre que no comporti un detriment en la
integritat física o en la salut de la resta de participants.
Article 236.- En els supòsits dels paràgrafs d) i e) de l'article 234 i del paràgraf a) de
l'article 235, també s'imposarà a l'àrbitre la pèrdua dels drets d'arbitratge que hagués
percebut amb motiu del partit.
Article 237.- Són igualment faltes lleus, que es sancionaran amb amonestació a
suspensió per dues jornades:
a) La manca de cooperació i coordinació o unitat de criteris entre l'equip arbitral.
b) No presentar-se al terreny de joc, perfectament uniformat, quinze minuts abans de
l'hora de començar un partit de Bàsquet o deu minuts abans en un partit de Bàsquet
3X3; o bé utilitzar l’uniforme oficial i/o l’escut de l’FCBQ en partits no designats per
aquesta.
c) El consentiment d'actituds antiesportives dels participants en un partit i dels altres
components de l'equip, sense sancionar-les de la manera deguda.
d) Complimentar de manera defectuosa o incompleta l'acta d'un partit.
e) L'incompliment de qualsevulla obligació assignada per aquest Reglament als i les
àrbitres.

Secció Tercera.- Infraccions comeses pels clubs
Article 238.- Són faltes molt greus que seran sancionades amb multa de fins a 1.200
Euros, la retirada de tots els seus equips de les competicions on havien estat inscrits i
la privació del club dels seus drets com a membre afiliat o adherit d'aquesta Federació
per un període de 2 a 4 temporades:
a) Els clubs que ofereixin o lliurin a qualsevol component de l'equip arbitral obsequis o
presents amb una finalitat clara o encoberta d'aconseguir un arbitratge parcial i un
resultat favorable.
b) Els clubs que, per acord comú, fessin que un partit es resolgués per un resultat
irregular, produït per l'anòmala actuació dels equips contendents o la d'alguna
jugadora o jugador.

Article 239.- És també una falta molt greu, sancionada amb multa de fins a 1.200 Euros,
els incidents protagonitzats de manera col·lectiva i tumultuària per seguidors i
seguidores d'un club, abans, durant o després d'un partit, en què es produeixin actes de
violència, com a conseqüència dels quals es causin lesions a alguna persona, i que
representin un detriment de la seva integritat corporal o de la seva salut física.
Quan l'esmentada infracció sigui imputable exclusivament a un club local, per haver
estat protagonitzats els incidents únicament per seguidors i seguidores d'aquell club,
serà sancionat, a més, amb la clausura del seu camp de joc per un període d’1 a 3
mesos.
Article 240.- La reincidència en la mateixa temporada de la falta tipificada a l'article
anterior, serà sancionada, a més de la multa que estableix aquella mateixa norma, amb
la retirada de tots els seus equips de les competicions on havien estat inscrits, i la
privació del club infractor dels seus drets com a membre afiliat o adherit d'aquesta
Federació per un període de 2 a 4 temporades.
Article 241.- Són també faltes molt greus, sancionades amb multa de fins a 1.200 Euros:
a) Permetre l'accés al recinte esportiu, quan s'ha disposat que un partit es jugui a "porta
tancada", a qualsevol persona que no siguin els components de l'equip arbitral i els
d'ambdós equips, proveïts de les corresponents llicències.
b) El trencament de la sanció imposada per una falta molt greu o greu.
c) Els actes de rebel·lia contra les ordres i els acords emanats dels òrgans
jurisdiccionals federatius o del Tribunal Català de l'Esport.
d) La retirada d'un equip de la competició un cop començada.
Article 242.- Són faltes greus, sancionades amb multa de fins a 600 Euros:
a) El trencament de la sanció imposada per una falta lleu.
b) Els incidents protagonitzats de manera col·lectiva, abans, durant o després d'un
partit, per seguidors i seguidores d'un club, durant els quals es produeixin actes de
coacció o violència, però sense arribar a lesionar o fer mal a ningú.
c) Qualsevol acte de violència protagonitzat per algun seguidor o seguidora d'un club
que, malgrat ser una acció aïllada, agredeixi físicament un membre de l'equip arbitral
o un component de l'equip contrari.
d) L'entrada de manera col·lectiva dins la pista de joc de seguidors i seguidores d'un
club, tot pertorbant el normal desenvolupament del joc.
e) El llançament massiu d'objectes a la pista de joc que pertorbi el normal
desenvolupament del joc o atempti contra la integritat física dels àrbitres o dels
components dels equips.
f) Proferir, de manera col·lectiva i reiterada per part de seguidors d’un club, expressions
de tipus racistes, xenòfobes o que suposin un tracte discriminatori per raó del sexe o
identitat sexual envers els participants o l’equip arbitral.
g) L'incompliment dels acords i ordres emanades dels òrgans jurisdiccionals federatius.
Article 243.- Quan el club local sigui responsable disciplinari de qualsevol de les
infraccions tipificades en els paràgrafs del b) a e) de l'article anterior, se li imposarà, a
més, la clausura del camp de joc per un període d'1 a 3 jornades.
Article 244.- Són faltes lleus, sancionades amb multa de fins a 300 Euros:
a) La no adopció per part del club local de totes les mesures necessàries per tal d'evitar
alteracions de l'ordre, abans, durant i després d'un partit, i en especial no haver
demanat l'assistència de la força pública.

b) El llançament d'algun objecte a la pista de joc sense atemptar contra la integritat física
de ningú; l'entrada d'algun seguidor al camp de joc, tot pertorbant el normal
desenvolupament del joc; o els insults i ofenses proferits per part d’un o d’alguns
seguidors envers els participants o l’equip arbitral que no tinguin el caràcter de greus
o molt greus.
c) L’incompliment per part del club local de les obligacions sobre l’atenció que ha de
tenir respecte de l’equip visitant i dels arbitres; o sobre la seguretat i higiene dels
vestidors.
d) L'incompliment dels acords i ordres dictades pel òrgans jurisdiccionals federatius,
quan es produeixin per negligència o descuit.
e) La ubicació, tant darrere dels auxiliars de taula i les banquetes dels equips, com
properes a elles, de bandes de música, megafonia, instruments acústics o musicals
de qualsevol tipus que puguin interferir en el compliment de les funcions tant dels
auxiliars de taula com dels integrants de les banquetes dels equips.
f) La incorrecta utilització de la megafonia interior de la instal·lació per part de l’speaker
de manera reiterada durant el transcurs del partit.

Secció Quarta.- Infraccions comeses per directius i directives federatives i directius i
directives de clubs
Article 245.- Són infraccions molt greus, sancionades amb inhabilitació d'1 a 4 anys:
a) L'agressió consumada amb motiu de la celebració d'un partit a qualsevol membre de
l'equip arbitral, jugador, jugadora, entrenador, entrenadora, delegat, delegada o
persona del públic quan causi lesions que representin un detriment de la integritat
corporal o la salut física de la persona agredida.
b) Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades envers un membre de
l'equip arbitral que, per la seva gravetat, impedeixin la celebració d'un partit o que
obliguin a suspendre'l definitivament.
c) La desobediència manifesta a les ordres arbitrals que, malgrat ser requerit per
l’àrbitre o àrbitra a complimentar adequadament les seves instruccions, impedeixi la
celebració d'un partit o en motivi la suspensió.
d) Qualsevol comportament antiesportiu que, per la seva gravetat, impedeixi la
celebració d'un partit o en motivi la suspensió.
e) La intervenció en fets dirigits a l'obtenció d'un resultat predeterminat en un partit.
f) Les agressions a un directiu o directiva federativa o de club, o autoritat esportiva, amb
motiu del càrrec que ocupa, quan causin lesions que representin un detriment de la
integritat corporal o la salut física de la persona agredida.
g) Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades envers un directiu o
directiva federativa o de club, o autoritat esportiva en l'exercici de les seves funcions.
h) Els actes, les manifestacions i qualsevol tipus de conducta que, directament o
indirectament, indueixi, fomenti o inciti a la violència.
i) El trencament de la sanció imposada per una falta greu o molt greu.
j) La promoció o incitació al consum de substàncies o fàrmacs destinats a augmentar
artificialment la capacitat física de l'esportista.
k) Els actes de rebel·lia contra els acords adoptats pels òrgans jurisdiccionals federatius
o pel Tribunal Català de l'Esport.
l) Els abusos d'autoritat i la usurpació d'atribucions.
m) La falsedat en la redacció de documents que es lliurin per raó del càrrec.
n) La violació de secrets en afers que es coneguin per raó del càrrec.
o) Els actes dirigits a predeterminar o alterar el resultat de les eleccions dels càrrecs de
representació.
p) La no convocatòria, en els terminis o condicions legals, de manera sistemàtica i
reiterada dels òrgans col·legiats.

q) La incorrecta utilització dels fons de l'entitat, així com de les subvencions, crèdits,
avals i altres ajuts rebuts de l'Estat i de les Comunitats Autònomes o Ajuntaments, o
altres Corporacions de dret públic.
Article 246.- En el cas de reincidència en la comissió de qualsevol de les faltes
tipificades en l'article anterior, el seu autor o autora podrà ser inhabilitat a perpetuïtat,
fins i tot en el cas que la reincidència no es produís en la mateixa temporada que va
cometre la primera infracció.
Article 247.- Són faltes greus, sancionades amb inhabilitació de 6 a 11 mesos:
a) Les agressions a un directiu o directiva federativa o de club, o autoritat esportiva, amb
motiu del càrrec que ocupa, quan no constitueixin una falta més greu.
b) Els actes notoris i públics que atemptin contra l'harmonia de l'organització federativa
o contra el decòrum o la dignitat esportiva.
c) Les manifestacions públiques, a través d'un mitjà de comunicació social, en què
s'atempti contra l'ètica esportiva o contra l'harmonia entre els clubs o les persones
vinculades a la Federació.
d) Causar intencionadament algun tipus de dany o desperfecte a les instal·lacions
esportives d'un club o als béns de qualsevol persona, quan la quantia de la seva
reparació ultrapassi els 300 Euros.
e) Les agressions amb motiu de la celebració d'un partit a qualsevol jugador, jugadora,
entrenador, entrenadora, delegat, delegada, àrbitre o àrbitra, o persona del públic,
quan no constitueixin una falta més greu.
f) L’incompliment d’algun punt detallat al Codi Ètic pel que fa al Protocol d’actuació entre
clubs en els fitxatges de menors.
Article 248.- Són també faltes greus, sancionades amb inhabilitació de 2 a 7 mesos:
a) L'incompliment dels acords i ordres adoptades pels òrgans jurisdiccionals federatius.
b) El trencament de la sanció per una infracció greu.
c) Els insults, les ofenses o qualsevol acte vexatori proferit a un directiu o directiva
federativa o de club, autoritat esportiva o àrbitre en l'exercici del seu càrrec.
d) Causar intencionadament algun tipus de dany o desperfecte a les instal·lacions
esportives d'un club o als béns de qualsevol persona, quan la quantia de la seva
reparació no arribi als 300 Euros.
e) Insultar o ofendre amb motiu de la celebració d'un partit qualsevol jugador, jugadora,
entrenador, entrenadora, delegat o delegada.
Article 249.- Són faltes lleus, sancionades amb inhabilitació de fins a 1 mes:
a) Les observacions formulades a un directiu o directiva federativa, a un directiu o
directiva de club, autoritat esportiva, o àrbitre/a, en l'exercici del seu càrrec, que
signifiquin una lleugera incorrecció.
b) Cometre un acte de desconsideració o menysprear de qualsevol manera a un directiu
o directiva federativa, directiu o directiva de club, autoritat esportiva, o àrbitre/a, en
l'exercici de les seves funcions; o bé dirigir-s'hi amb expressions o gestos incorrectes
o desconsiderats.
c) Provocar o bé incitar el públic contra la correcta marxa d'un partit.
d) L'incompliment dels acords i ordres adoptades pels òrgans jurisdiccionals federatius,
quan es produeixin per negligència o descuit.

CAPÍTOL TERCER.- INFRACCIONS A LA CONDUCTA ASSOCIATIVA.
Secció Única.- Infraccions comeses pels clubs
Article 250.- Són també faltes molt greus, sancionades amb multa de fins a 1.200 Euros.
a) L'incompliment de les obligacions assumides amb els seus jugadors, jugadores,
entrenadors i entrenadores.
b) Impedir l'assistència dels seus jugadors, jugadores, entrenadors i entrenadores a les
diferents seleccions catalanes o a les activitats federatives de perfeccionament
tècnic.
c) Els actes de rebel·lia contra els acords adoptats pels òrgans de govern de la
Federació.
d) Les intimidacions, les amenaces o les coaccions realitzades per escrit envers un
directiu o directiva federativa, directiu o directiva de club o qualsevol autoritat
esportiva en l'exercici de les seves funcions.
e) L’incompliment especialment greu per part d’un directiu, entrenador, o delegat d’un
club pel que fa al Protocol de fixatges de jugadors menors d’edat detallat al Codi Ètic,
que faci desestabilitzar o fer desaparèixer un equip d’un altre club.
Article 251.- Constituirà una falta greu el fet que, després d’haver estat requerit
formalment, un club no hagués pagat qualsevol deute econòmic que tingués vençut amb
la Federació, i que serà sancionada amb la pèrdua dels partits que haguessin de
celebrar tots els diferents equips d’aquell club, fins que no es realitzi l’efectiu pagament
d’aquell deute.
Article 252.- Són faltes greus, sancionades amb multa de fins a 600 Euros:
a) Les accions que atemptin de manera greu contra l'harmonia de l'organització
federativa o contra el decòrum o la dignitat esportiva.
b) L'incompliment dels acords, ordres i instruccions adoptades pels òrgans de govern
de la Federació.
c) Els insults, les ofenses o qualsevol acte vexatori realitzat per escrit a un directiu o
directiva federativa, directiu o directiva de club o autoritat esportiva en l'exercici de
les seves funcions.
d) Qualsevol acte o acció que atempti contra la disciplina, el bon ordre esportiu o el
respecte degut a les persones vinculades a aquesta Federació.
e) Permetre que amb algun equip seu entreni o actuï en un partit no oficial l’un jugador
o jugadora, o entrenador o entrenadora amb llicència federativa en vigor a favor d'un
altre club, sense tenir l'autorització expressa per fer-ho.
f) L’incompliment per un directiu, directiva, entrenador, entrenadora, delegat o delegada
d’un club del codi ètic d’actuació entre clubs, en els fitxatges d’esportistes menors
d’edat, aprovat per la Federació.
Article 253.- Són faltes lleus, sancionades amb multa de fins a 300 Euros:
a) L'incompliment dels acords, ordres i instruccions dictades pels òrgans de govern de
la Federació, quan es produeixin per negligència o descuit.
b) Les observacions formulades per escrit a qualsevol directiu o directiva federativa,
directiu o directiva de club o autoritat esportiva en l'exercici de les seves funcions que
signifiquin una lleugera incorrecció.
c) Impedir l'assistència gratuïta en els partits que organitzi el club de les persones amb
la credencial lliurada per la Federació.
d) El club local que no lliuri al visitant el nombre d’entrades gratuïtes, que poden fixar
les Bases de Competició, per poder assistir com a públic del partit.

TÍTOL QUART - LA JURISDICCIÓ D'ÀMBIT ELECTORAL

CAPÍTOL PRIMER.- ELECCIÓ DELS MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Article 254.- L’elecció dels membres de la Junta Directiva de la Federació es farà
mitjançant sufragi lliure, directe, igual i secret pels membres de l’Assemblea General,
que està integrada per:
1.- el President o Presidenta de la Federació, o la persona que estatutàriament el
substitueixi
2.- els i les 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 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.
3.- els i les representants de cadascun dels estaments en els quals estan representades
les persones físiques: jugadores i jugadors, entrenadores i entrenadors, i àrbitres.
Als efectes de poder integrar l’estament corresponent d’aquest apartat, tindran la
consideració de jugadors/es, entrenadors/es i àrbitres, les persones majors d’edat en el
moment de l’elecció que, en possessió de la pertinent llicència federativa, hagin
participat en una competició, com a mínim, del calendari oficial de les competicions
federades, durant la temporada en curs o en la immediatament anterior al moment de la
convocatòria.
Pel que fa a la Junta Directiva de les Representacions Territorials d’aquesta Federació,
l’elecció es farà pels membres de la corresponent Junta General, que estarà integrada
pel President de la respectiva Representació Territorial, o la persona que
estatutàriament el substitueixi, i pels legals representants de les entitats esmentades en
el paràgraf anterior d’aquest article, que tinguin el seu domicili social dins l’àmbit
geogràfic del territori de la respectiva Representació Territorial.
Article 255.1.-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.
2.- La representació dels estaments de les persones físiques a que fa referència el tercer
punt de l’article anterior, serà elegida per sufragi lliure, directe, igual i secret, entre i pels
components de cadascun dels estaments mencionats, segons el cens oficial elaborat
per la Federació.
S’hauran d’elegir 8 persones en representació de l’estament de jugadores i jugadors, 4
per l’estament d’entrenadores i entrenadors i 4 representants per l‘estament arbitral,
segons el nombre de vots que haguessin rebut, guanyant l’elecció les persones que més
vots hagin rebut per l’ordre de més a menys. En cas d’empat, s’haurà d’escollir el
representant de més edat.
El mandat dels estaments coincidirà amb el de la Junta Directiva de la Federació.

Les candidatures a membres de l’Assemblea General, pel que fa als representants
estamentals s’hauran de formalitzar pels interessats per mitjà d’un escrit signat i adreçat
a la seu social de la Federació, fent-hi constar el seu nom i cognoms, domicili i data de
naixement, així com també l’estament que vol representar, tot acompanyant una còpia
del seu DNI i de la seva llicència federativa.
Serà la Junta Directiva qui convoqui les eleccions a membres representants de
l’Assemblea General dels tres estaments.
El desenvolupament dels processos electorals es regularà d’acord amb els principis del
procediment electoral que estableixen els Estatuts així com els articles 295 a 301 del
present Reglament Jurisdiccional.
Article 256.- Excepte el que disposa la Disposició Transitòria dels Estatuts d’aquesta
Federació l’elecció dels membres de la Junta Directiva de la Federació Catalana de
Basquetbol es farà cada quatre anys, dins els cinc mesos següents d’haver-se acabat
la corresponent temporada oficial, que finalitza el dia 30 de juny de cada any.
Pel que fa a l’elecció de la Junta Directiva de cadascuna de les Representacions
Territorials, s’haurà de fer també cada quatre anys, i en el termini que fixi la Junta
Directiva d’aquesta Federació, i sempre abans d’iniciar-se el procés electoral de la
Federació Catalana.
El mandat dels estaments coincidirà amb el de la Junta Directiva de la Federació.
Article 257.- El procés electoral serà controlat per la Junta Electoral que és l'òrgan a qui
correspon vetllar perquè en el seu decurs no es vulnerin els principis de publicitat,
d'igualtat d'oportunitats, de llibertat, de no discriminació i de secret de vot, que han de
ser presents en les eleccions.
En concret, 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 definitivament el cens electoral.
c) L'admissió o refús de les candidatures i la seva proclamació.
d) Decidir, a instància de qualsevol membre de l'Assemblea o candidat, o per iniciativa
pròpia, sobre qualsevol incident o reclamació que sorgeixi del procés electoral i que
pugui constituir una infracció o desviació de la normativa electoral o pugui afectar els
seus principis informadors.
e) Publicar el resultat de les eleccions i dur a terme les comunicacions que legalment
s'estableixin.
f) En general, conèixer i resoldre les reclamacions que presentin els membres de
l'Assemblea o candidats en qualsevol fase del procés electoral.
Article 258.- A la reunió de l’Assemblea General en la qual s’acordi la convocatòria
d’eleccions, s’haurà d’escollir, per sorteig entre tots els membres que assisteixin a la
reunió, els components de la Junta Electoral, que estarà formada per tres membres
titulars i un mínim de cinc suplents.
Pel que fa a les Representacions Territorials d’aquesta Federació, la Junta Electoral és
escollida per sorteig entre els membres assistents a la reunió de la respectiva Junta
General, en la qual s’acorda la convocatòria d’eleccions, i estarà formada per tres
membres titulars i un mínim de tres suplents.
Article 259.- El càrrec de membre de la Junta Electoral és incompatible amb la condició
de candidat o candidata o de familiar seu, tant per afinitat com per consanguinitat, fins
a un tercer grau; i amb la de membre de la Junta Directiva o de la 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 260.- La Junta Electoral s'haurà de constituir formalment dins el termini que, pel
que fa al cas, determini l'Assemblea General en l'acord de convocatòria d'eleccions.
Pel que fa a l’elecció dels membres de la Junta Directiva de les Representacions
Territorials, aquell termini el fixa la Junta General de la respectiva Representació
Territorial en el corresponent acord de convocatòria d’eleccions.
Article 261.- Els membres de la Junta Electoral, en l'acte de la seva constitució com a
tal, han d'elegir President o Presidenta. Actuarà com a Secretari o Secretària amb veu
però sense vot, qui ho sigui de la Junta Directiva o la persona a qui delegui, i aixecarà
acta de totes les reunions i dels acords que prengui la Junta Electoral amb el vistiplau
de Presidència.
A les reunions de la Junta Electoral podran assistir-hi, amb veu però sense vot, un
representant designat per la Secretaria General de l’Esport i un altre 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 262.- Si les persones escollides 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 substituïdes pels membres que
designi a l'efecte la Junta Directiva de la Federació o, en el seu cas, la Comissió Gestora.
Pel que fa als processos electorals de les Representacions Territorials, la facultat
d’anomenar les substitucions, en els casos que fixa el paràgraf anterior d’aquest article,
correspon a la Junta Directiva de la respectiva Representació Territorial o, en el seu cas,
a la seva Comissió Gestora.
Article 263.- El període electoral comença amb l'acord de l'Assemblea General de la
Federació Catalana de Basquetbol., convocada segons el que determina l'article 24 dels
Estatuts, mitjançant el qual s'aprova:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La convocatòria de les eleccions.
El calendari electoral.
El cens provisional dels electors.
El termini de constitució de la Junta Electoral.
Nombre mínim d’escrits de suport per a la presentació de candidatures.
La reglamentació electoral.

Pel que fa als processos electorals de les Representacions Territorials d’aquesta
Federació, l’acord de convocatòria d’eleccions l’adopta la Junta General de la respectiva
Representació Territorial.
Article 264.- Entre la data de la reunió de l’Assemblea General, o de les Juntes Generals
de les Representacions Territorials, en la qual s’acordi la convocatòria de les eleccions,
i la data en la qual s’ha de realitzar l’elecció, ha de transcórrer un mínim de 30 dies
naturals i un màxim de 45.
Article 265.- A l’acord de convocatòria de les eleccions s’haurà de determinar la data
en la qual s’haurà de dur a terme l’elecció i l’horari durant el qual estaran oberts els
col·legis electorals per poder exercir el dret a vot per part dels membres de l’Assemblea
General, o per part dels membres de la corresponent Junta General en els processos
electorals de les Representacions Territorials.

Article 266.- A l’acord de l’Assemblea s’haurà de determinar també l’adreça on s’ubicarà
el col·legi electoral de Barcelona i cadascun dels col·legis electorals de les
Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona.
Pel que fa als processos electorals de les Representacions Territorials d’aquesta
Federació, en haver-hi només un sol col·legi electoral en l’àmbit geogràfic del territori de
cadascuna d’aquelles Representacions Territorials, s’haurà de determinar l’adreça del
corresponent col·legi electoral.
Article 267.- En el calendari electoral s'haurà d'exposar necessàriament:
a) La data d'exposició del cens electoral provisional.
b) El dia i hora en què acaba el període de presentació de reclamacions contra el cens
electoral.
c) La data d'aprovació definitiva del cens electoral.
d) Les dates i hores d'inici i finalització per a la presentació de candidatures.
e) La data en la qual s’ha de dur a terme l’elecció dels membres de la Junta Directiva.
f) L’horari en el qual estaran oberts els col·legis electorals per a dur a terme l’elecció
Article 268.- El cens electoral estarà integrat per totes les entitats esmentades a l’article
254 d’aquest Reglament, la representació de les quals correspon a les persones
indicades a l’article 255 d’aquest mateix Reglament.
En el cens electoral per a les eleccions de la Junta Directiva de la Federació Catalana
de Basquetbol hauran de figurar degudament separats els membres que pertanyin, pel
seu domicili social, a cadascun dels col·legis electorals de Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona.
Article 269.- L'acord de convocatòria de les eleccions, pres per l'Assemblea General,
serà notificat pel Secretari o Secretaria de la Junta Directiva de la Federació, juntament
amb el calendari electoral i les seus col·legis electorals, a tots els membres d’aquella
Assemblea, en el termini màxim dels tres dies naturals següents d'haver-se adoptat.
L’acord de convocatòria d’eleccions de les Representacions Territorials, adoptat per la
respectiva Junta General de la Corresponent Representació, serà notificat en el mateix
termini, juntament amb el calendari electoral i l’adreça del corresponent col·legi electoral,
pel secretari de la Junta Directiva de la respectiva Representació Territorial a tots els
membres que integren la seva Junta General.
Article 270.- L'acord de convocatòria de les eleccions, adoptat per l'Assemblea General,
amb indicació de la data de les eleccions, l’horari en el qual estaran oberts els col·legis
electorals, i l’adreça dels esmentats col·legis, així com del període durant el qual es
poden presentar reclamacions contra el cens provisional i el termini dins el qual es poden
presentar les candidatures, haurà de ser publicat en un diari esportiu d'àmbit català, amb
una anticipació mínima de quatre dies naturals de la data en què finalitzi el termini de
presentació de reclamacions al cens, i notificat a la Secretaria General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya i a la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.
Pel que fa a les eleccions de les Representacions Territorials d’aquest Federació, les
indicacions de l’acord de convocatòria a què es refereix el paràgraf anterior només serà
notificat a la Secretaria General d’aquesta Federació.
Article 271.- L'acord de convocatòria de les eleccions, amb indicació de la data en què
s’hauran de dur a terme, l’horari en què estaran oberts els col·legis electorals, i l’adreça
on estaran ubicats; juntament amb el calendari electoral, la composició del cens i el nom
dels membres de la Junta Electoral, a partir del dia següent de l'acord adoptat per
l'Assemblea General, restaran publicats a la pàgina “web” de la Federació, a la que
tindran accés tots els membres d’aquella Assemblea.

També restaran publicats a la pàgina “web” de la Federació l’acord de convocatòria de
les eleccions de les Representacions Territorials amb les mateixes indicacions que fixa
el paràgraf anterior.
Article 272.- El cens electoral, un cop aprovat definitivament per la Junta Electoral,
restarà publicat a la pàgina “web” de la Federació, a la que tindran accés tots els
membres de l’Assemblea General.
Article 273.- La presentació de candidatures haurà de fer-se en el termini, que fixi el
corresponent calendari electoral, i haurà d’estar comprès entre els vint i quinze dies
naturals abans de la data de celebració de l’elecció, mitjançant escrit dirigit al President
de la Junta Electoral i adreçat al domicili de la Federació Catalana de Basquetbol, o al
de la corresponent Representació Territorial en els cassos dels seus processos
electorals.
Article 274.- En les candidatures presentades hi constarà necessàriament, mitjançant
llista tancada, la relació de noms, cognoms i DNI. de tots els candidats a ser membres
de la Junta Directiva de la Federació, que no podrà ser inferior a 16 ni superior a 22; la
qual anirà encapçalada per la persona que es presenti com a candidata a la Presidència
i haurà d'anar signada per tots ells en prova de conformitat.
Amb les candidatures s’haurà d’acompanyar fotocòpia del DNI de tots els candidats que
figurin a la relació, així com els escrits de suport que hagués aconseguit la candidatura.
En els processos electorals de les Representacions Territorials, la llista de candidats a
la junta Directiva no pot ser inferior a 7 ni superior a 11.
Article 275.- 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.
Article 276.- No podrà ser admesa cap candidatura en la qual hi figurin candidats que
no reuneixen les següents condicions d’elegibilitat:
a)
b)
c)
d)

Ser major d’edat.
Tenir el veïnatge administratiu català.
Estar en el ple ús dels drets civils.
No estar en situació d’inhabilitació per sanció ferma.

Igualment, no podrà admetre’s cap candidatura en la qual, la persona que l’encapçali
com a President o Presidenta, hagi ostentat el càrrec durant els dos mandats
consecutius anteriors, comptabilitzant aquells mandats des del moment que hagués
estat elegida com a President o Presidenta per l’Assemblea general dins del
procediment electoral; o bé que hi hagi algun membre de la Junta Directiva 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, la qual cosa s’haurà d’acreditar amb la còpia d’aquell
escrit de renúncia, degudament segellat amb el registre d’entrada a la Federació.
Tampoc serà admesa cap candidatura que no acompanyi el nombre mínim de propostes
vàlides de suport que fixa l’article següent d’aquest Reglament.
Article 277.- 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.
Pel que fa a les eleccions de la Junta Directiva de les Representacions Territorials, el
percentatge que estableix en el paràgraf anterior d’aquest article, s’ha d’entendre que
es refereix als membres de la junta General de la respectiva Representació Territorial.

Article 278.- Els escrits de suport a les candidatures hauran de ser individuals i figurarhi necessàriament el nom del club afiliat que atorga tal suport, així com el nom i cognoms
de la persona candidata a President o Presidenta de la Federació a qui atorga el seu
recolzament.
Aquests escrits de recolzament hauran ser lliurats després de la data de l’Assemblea o
de la Junta General que va convocar les eleccions; i tenir necessàriament el segell del
club que atorga el suport i anar signats pel seu legal representat, segons determina
l’article 255 d’aquest mateix Reglament, tot acompanyant fotocòpia del seu DNI.
Qualsevol escrit de suport que no reuneixi aquests requisits no serà vàlid.
Article 279.- Qualsevol entitat, que sigui membre de ple dret de l’Assemblea General
d’aquesta Federació, pot donar el seu suport a una o més candidatures, de la forma
fixada en l'article anterior.
En els processos electorals de les Representacions Territorials d’aquesta Federació,
aquell suport el poden donar els membres de ple dret de la Junta General de la
respectiva Representació.
Article 280.- 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.
Article 281.- Si no es presenta cap candidatura o no és 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 de tres
mesos.
Article 282.- 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 al Registre d’entitats esportives, a la
“Federación Española de Baloncesto” i a la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya
En el cas d’eleccions de les Representacions Territorials, la corresponent Junta Electoral
només ho notificarà a la Secretaria General d’aquesta Federació.
En tot cas, l’anul·lació de l’acte electoral de la votació es publicarà a la pàgina “web” de
la Federació.
Article 283.- Si s’haguessin presentat i admès més d’una candidatura, la Junta Electoral
té l’obligació de facilitar el cens electoral definitiu a totes les candidatures proclamades
que així ho sol·licitin.
Article 284.- Els models oficials dels sobres i de les paperetes, que s’han de fer servir
en l’acte electoral de la votació no es podran lliurar a les candidatures; i, fins el mateix
moment en què s’obrin els col·legis electorals aquell material s’entén que resta sota la
custodia de la Junta Electoral.
Article 285.- En el cas d’haver-se presentat i admès més d’una candidatura, la Junta
Directiva de la Federació o en el seu cas, la Comissió Gestora haurà de designar, com
a mínim deu dies abans de la data de l’acte electoral, un president o presidenta i un
secretari o secretaria per a cadascuna de les meses dels col·legis electorals.

Aquests membres de les meses electorals els és d’aplicació el règim d’incompatibilitats
que, pel que fa als membres de la Junta Electoral, estableix l’article 259 d’aquest
Reglament.
En tot cas, la designació d’aquells membres s’haurà de notificar als propis interessats
com a mínim cinc dies abans de l’acte electoral, i a la Presidència de la Junta Electoral.
Article 286.- Cadascuna de les candidatures admeses podrà designar, abans de la data
de l’acte electoral, fins a un màxim de sis interventors i interventores per controlar la
votació en tots els col·legis electorals.
El nomenament d’interventors i interventores s’haurà de fer mitjançant escrit dirigit a la
Presidència de la Junta Electoral i signat per la persona que encapçali la candidatura.
En els processos electorals per a elegir la Junta Directiva de les Representacions
Territorials, en haver-hi només un sol col·legi electoral, les candidatures admeses
només podran designar un màxim de dos interventors o interventores.
Article 287.- Com a màxim mitja hora abans de l’hora en la qual s’han d’obrir els col·legis
electorals per dur a terme l’elecció dels membres de la Junta Directiva d’aquesta
Federació, s’ha de reunir la Junta Electoral en el domicili social de la Federació Catalana
de Basquetbol; i, aquesta reunió no acabarà fins que no finalitzi l’escrutini de vots de
totes les meses dels col·legis electorals.
A la mateixa hora hauran de comparèixer a les seus dels corresponents col·legis
electorals els integrants de les meses electorals que hi ha en cadascuna d’ells, a fi i
efecte de formar aquelles meses.
Qualsevol incidència que es pugui produir en la formació d’aquelles meses electorals
així com durant tot el procés electoral haurà de ser notificada immediatament a la Junta
Electoral per a la seva resolució.
La reunió de la Junta Electoral en els processos electorals de les Representacions
Territorials es farà a la seu de la respectiva Representació Territorial.
Article 288.- A la data i hora fixades en l’acord de la convocatòria d’eleccions s’obriran
de manera simultània tots els col·legis electorals, en cadascuna dels quals hi haurà a
disposició dels electors un nombre igual de paperetes de cadascuna de les candidatures
admeses que, com a mínim, no podrà ser inferior al triple del nombre d’ electors que
poden exercir el seu vot en el corresponent col·legi electoral.
Igual nombre hi haurà també de sobres oficials, dins dels quals s’haurà de dipositar la
corresponent papereta.
Tant les paperetes com els sobres seran del model oficial, aprovat prèviament per la
junta Electoral.
Cada col·legi electoral ha de preveure les mesures necessàries per garantir el secret
del vot dels electors en el moment de dipositar la papereta dins el sobre.
Article 289.- En cadascun dels col·legis electorals hi haurà, com a mínim, una mesa
electoral, formada per les dues persones que s’han esmentat a l’article 285 d’aquest
Reglament.
Sobre la taula es col·locarà la corresponent urna, degudament precintada, dins la qual
s’han de dipositar els sobres que contenen les paperetes electorals.
En els extrems de la taula, s’hi asseuran els interventors de les candidatures admeses
i, en el seu cas, el representant de la Secretaria General de l’Esport i de la Unió de
Federacions Esportives de Catalunya.
Article 290.- El President o la Presidenta de la Federació, o la persona que legalment
el substitueixi, i els legals representants de les entitats que són membres de ple dret de
l’Assemblea General, el domicili social de les quals radiqui a la província de Barcelona,
exerciran el seu dret de vot al col·legi electoral d’aquesta ciutat; mentre que els legals
representants d’aquelles entitats, el domicili social de les quals radiqui dins l’àmbit

geogràfic de les províncies de Girona, Lleida i Tarragona, exerciran el seu dret de vot al
col·legi electoral de la Representació Territorial que els correspongui pel territori.
El dret de vot de les entitats que figurin en el cens definitiu correspon a les persones que
estableix l’article 255 d’aquest Reglament i, per poder-lo exercir, s’hauran d’identificar
necessàriament amb el seu D.N.I, passaport o permís de conduir ; i, en el cas de voler
exercir-lo el vicepresident o vicepresidenta de l’entitat, a més d’identificar-se d’aquella
manera, haurà d’acreditar documentalment la impossibilitat del President o Presidenta
de poder representar l’entitat.
Cadascun d’aquest electors tindran un vot, que exercirà individualment, tot introduint de
manera secreta una sola papereta oficial, d’una de les candidatures presentades i
admeses, dins el corresponent sobre oficial que haurà de ser dipositat dins la
corresponent urna.
No s’admetrà cap modificació en la composició tancada de les candidatures, que figuren
en els corresponents paperetes oficials; ni serà tampoc admesos els vots per correu ni
per delegació.
Article 291.- Un cop finalitzat el termini de la votació establert a l’acord de convocatòria
de les eleccions, es tancarà el col·legi electoral, i només podran votar els electors que
en aquell moment es trobessin dins el col·legi electoral i que encara no haguessin votat.
Acabada la votació, la mesa electoral obrirà l’urna i farà l’escrutini dels vots emesos, en
presencia, si s’escau, dels interventors i interventores de les candidatures i dels
representats de la Secretaria General de l’Esport i de la Unió de Federacions Esportives
de Catalunya.
A tots els efectes serà nul:
a) El vot emès en un sobre o papereta no oficials.
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.
A tots els efectes, es considerarà com a vot en blanc el sobre dins el qual no hi hagi res.
Article 292.- Un cop acabat el recompte de vots, 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
ha de figurar el nombre d’electors que han exercit el seu dret a vot, els vots vàlids
emesos, els vots nuls, els vots en blanc, 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
representats oficials, 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 293.- La candidatura que hagi obtingut la majoria de vots vàlids serà considerada
com a guanyadora.
En cas d’igualtat en el nombre de vots assolits entre dues o més candidatures, es farà
una segona votació, entre les candidatures empatades amb més vots, set dies després
en els mateixos col·legis electorals, horari i condicions, mitjançant convocatòria de la
Junta Electoral que es publicarà en la pàgina web de la Federació.

Article 294.- 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, al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat, a la
“Federación Española de Baloncesto”, i a la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya.
En el cas d’eleccions de les Representacions Territorials d’aquesta Federació, el
certificat de la corresponent junta Electoral de proclamació de la candidatura
guanyadora només es notificarà a cadascuna de les candidatures presentades i a la
Secretaria General d’aquesta Federació.
CAPÍTOL SEGON.- ELECCIÓ DELS REPRESENTANTS DELS ESTAMENTS
Article 295.- Els i les representants de cadascun dels estaments en els quals estan
representades les persones físiques que figuren a l’article 254 apartat 3 del present
Reglament Jurisdiccional seran elegits per sufragi lliure, directe, igual i secret, entre i
pels components de cadascun dels estaments esmentats, segons els censos oficials
elaborats per la Federació.
Els censos electorals així com el reglament electoral i el calendari hauran de ser
exposats a la seu social de la Federació, a les Representacions Territorials i
delegacions, i publicats a la pàgina web de la Federació a la qual tindran accés tots els
membres.
Article 296.- La convocatòria per a les eleccions a membres representants de
l’Assemblea General dels estaments de jugadors/res, entrenadors/res i àrbitres
correspondrà a la Junta Directiva de la Federació, així com també el nomenament de la
Junta Electoral.
En l’acord de convocatòria es detallarà:
a) La data i horari de la celebració de les eleccions
b) El calendari electoral
c) El reglament electoral
Les eleccions a membres representants de l’Assemblea General dels estaments podran
celebrar-se simultàniament, en la data i entre les hores que determinades.
Cadascun dels membres que componen els cens electoral de l’estament corresponent
té un vot, personal i indelegable.
Article 297.- Constituiran la Junta Electoral per a les eleccions a membres representants
de l’Assemblea General dels estaments de jugadors/res, entrenadors/res i àrbitres, tres
membres titulars i tres suplents, designats per la Junta Directiva de la Federació i el seu
President, d’entre el cens de jugadors/res, entrenadors/res i àrbitres, un titular i un
suplent de cada estament.
Els components de la Junta Electoral prendran possessió del càrrec i es constituiran
formalment en els cinc dies següents al de la convocatòria de les eleccions. Actuarà
com a Secretari o Secretària de la Junta Electoral, amb veu però sense vot, qui ho sigui
de la Junta Directiva de la Federació, o en qui delegui, el qual haurà de prendre acta de
totes les reunions i acords que adopti la Junta Electoral, les quals seran signades per
tots els seus components.
La Junta electoral constituïda haurà de mantenir el seu mandat i les funcions fins a
l’acabament del procés electoral, i serà competent en cas de reclamacions en relació
amb els censos, amb l’aprovació o no de candidatures i amb qualsevol altre qüestió que
afecti la celebració de les eleccions i el seu resultat.

Els acords de la Junta Electoral es notificaran immediatament després de la seva
adopció per mitjà dels correus electrònics designats oficialment.
Les reclamacions adreçades a la Junta Electoral hauran de formular-se dins dels tres
dies naturals següents al de l’adopció de l’acord objecte de la impugnació i la resolució
de la Junta, que serà executiva, haurà de dictar-se dintre dels tres dies següents. En el
cas de no dictar-se la resolució en el termini fixat en el paràgraf anterior, s'entendrà que
la reclamació presentada ha estat desestimada tàcitament.
Contra els acords que adopti la Junta Electoral es podrà interposar recurs ordinari
davant el Tribunal Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya en un termini de tres
dies.
Article 298.- Les candidatures a membres de l’Assemblea General pel que fa als
estaments , s’hauran de formalitzar pels interessats mitjançant escrit signat i adreçat a
la seu social de la Federació Catalana de Basquetbol, fent-hi constar nom i cognoms,
domicili, data de naixement, l’estament que es pretén representar, acompanyant còpia
del DNI i de la llicència federativa.
En el supòsit de que, per un estament determinat, s’haguessin presentat el número de
candidats o candidates exacte a elegir, no es farà l’acte de la votació per a aquell
estament, i la Junta Electoral procedirà a la proclamació de la candidatura com a
membre de l’Assemblea General en qualitat de representant de l’estament
corresponent.
Article 299.- L’acte de les votacions serà controlat per la Junta Electoral, els membres
de la qual formaran la Mesa Electoral i, si s’escau, també pels interventors/res designats
pels candidats, els quals en prendran acta un cop acabats la votació i el recompte.
Actuarà com a President o Presidenta de la Mesa Electoral qui ho sigui de la Junta
Electoral. Seran assistits pel Secretari o Secretària de la Junta Directiva de la Federació,
o en qui delegui, qui participarà en les reunions amb veu però sense vot.
La designació d’interventor es formalitzarà per escrit, a través del qual acreditarà la seva
qualitat quan es requereixi.
No s’admetran els vots per correu ni per delegació.
Seran funcions de la Mesa Electoral:
a) Presidir i controlar l’acte de les votacions per tal de facilitar l’exercici del dret al
vot i vetllar per la màxima transparència del procés
b) Comprovar la identitat dels i les votants
c) Recollir les paperetes i introduir-les en l’urna corresponent
d) Efectuar l’escrutini i redactar l’acta del procés de la votació, on es consignarà el
nombre d’electors, vots vàlids emesos, vots nuls, els resultats de la votació, les
incidències o reclamacions que es produeixin, els acords adoptats per la Mesa i
les manifestacions que, en el seu cas, formulin els candidats o els seus
interventors.
L’acta haurà de ser signada per tots els membres integrants de la Mesa i pels
interventors o interventores, si n’hi haguessin.
El resultat de les eleccions es publicarà a la pàgina web de la Federació.
Article 300.- Els i les representants de cadascun dels estaments que haguessin obtingut
el major nombre de vots vàlids, fins el número total per a cada estament, seran
considerats com a guanyadors.
En cas d’empat, s’haurà d’escollir el o la representant que més temporades
ininterrompudes ha disposat de llicència federativa, i, si fos el mateix número de
temporades, el candidat o candidata amb més edat.

Es nomenaran un nombre determinat de suplents per a cada estament, d’entre els no
guanyadors que haguessin obtingut major nombre de vots, pel seu ordre, per tal de
cobrir les vacants que es puguin produir en l’Assemblea en el decurs del seu mandat.
Article 301.- Transcorregut el termini establert per a les possibles reclamacions, la Junta
Electoral procedirà a la proclamació dels membres que compondran l’Assemblea
General en qualitat de representants dels estaments de jugadors/res, entrenadors/res i
àrbitres, i es notificarà als interessats.
TÍTOL CINQUÈ - RÈGIM PROCESSAL

CAPÍTOL PRIMER.- PROCEDIMENTS EN PRIMERA INSTÀNCIA
Secció Primera.- Procediment en la jurisdicció d'àmbit competitiu
Article 302.- El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, en l'àmbit de la seva
jurisdicció competitiva o esportiva, entendrà amb caràcter general sobre les sol·licituds
o reclamacions que puguin presentar les parts interessades sobre les matèries
relacionades amb la pràctica de l'esport del bàsquet i regulades en el Títol Segon
d'aquest Reglament, així com sobre les incidències, anomalies i irregularitats que, sense
tenir contingut disciplinari, es derivin de la celebració d'un partit, tant si resulten
reflectides com si no en l'acta oficial de joc.
Article 303.- Les qüestions a què fa referència l'article anterior seran resoltes pel Comitè
de Competició i de Disciplina Esportiva, prèvia la instrucció del corresponent expedient,
d'acord amb el procediment regulat en els articles següents.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, quan es tracti de qüestions sobre
incidències, anomalies o irregularitats derivades de la celebració d'un partit, els
expedients es tramitaran per aquell Òrgan Jurisdiccional d'acord amb el procediment
d'urgència que es regula en la Secció Tercera d'aquest mateix Capítol.
Article 304.- En qualsevol reclamació o sol·licitud presentada davant el Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva s'haurà de fer constar:
a)
b)
c)
d)

Nom i domicili de la persona que la presenta i, en el seu cas, la qualitat en què actua.
Els fets que la motivin i els preceptes legals en què recolza la petició.
La relació de proves que, en el seu cas, interessi practicar.
La petició concreta que hi formuli.

Article 305.- El procediment s'incoarà mitjançant providència del Comitè de Competició
i de Disciplina Esportiva, en la qual s'acordarà, si procedeix, l'admissió de la reclamació
presentada i se'n donarà trasllat a les parts interessades o afectades perquè, en el
termini dels dos dies hàbils següents de rebre la notificació, puguin contestar-la i al·legar
el que estimin convenient en defensa dels seus respectius drets, així com proposar, en
el seu cas, la pràctica de les proves que els interessi.
Article 306.- La resolució del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva per la qual
no s'admeti a tràmit una determinada reclamació haurà de ser motivada i notificada a la
persona que l'hagués presentat.

Article 307.- Quan la reclamació presentada no afecti cap tercera persona, el Comitè
de Competició i de Disciplina Esportiva, en el cas de no haver-se sol·licitat la pràctica
de cap mena de prova, sense cap més tràmit previ, dictarà la resolució definitiva que
correspongui.
En el cas d'haver-se demanat la pràctica d'alguna prova, serà d'aplicació el que disposa
l'article 310 d'aquest Reglament; i la resolució definitiva es dictarà immediatament
després del termini d’al·legacions que fixa l'article 311.
Article 308.- Transcorregut el termini atorgat a les parts interessades o afectades per
poder contestar la reclamació presentada i en el cas que ningú no hagi proposat la
pràctica de cap prova, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva dictarà la
corresponent resolució definitiva.
Article 309.- Els fets objecte de controvèrsia es podran acreditar per qualsevol mitjà de
prova; i, a tal efecte, la part demandant, en el seu escrit de reclamació, i la resta de les
parts interessades o afectades, en el seu escrit de contestació, podran proposar la
pràctica de les proves que considerin convenients.
Article 310.- Sol·licitada la pràctica d'alguna prova, el Comitè de Competició i de
Disciplina Esportiva, mitjançant providència, comunicarà als interessats el lloc, el dia i
l'hora de la celebració de les proves, la pràctica de les quals hagués estat admesa
Si El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva considera prou provats els fets
objecte de l'expedient, o estima improcedent la pràctica d'alguna de les proves
sol·licitades, podrà denegar-ne la pràctica, tot exposant els motius d'aquella denegació;
i, contra aquesta providència denegatòria no procedirà cap mena de recurs.
Article 311.- Un cop practicades les proves admeses, es posarà de manifest l'expedient
instruït a totes les parts interessades perquè, en el termini dels cinc dies hàbils següents
a la notificació de la providència al respecte, puguin al·legar el que estimin convenient
en defensa dels seus respectius drets.
Un cop transcorregut el termini assenyalat en el paràgraf anterior, el Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva dictarà la corresponent resolució.
Article 312.- El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva abans de dictar la
corresponent resolució definitiva, podrà disposar discrecionalment, per a millor proveir,
la pràctica de qualsevol diligència o prova, el resultat de la qual haurà de ser posat de
manifest a les parts interessades o afectades perquè, en el termini dels dos dies hàbils
següents, puguin al·legar el que estimin convenient sobre el seu abast o importància.
Article 313.- Durant la tramitació d'un expedient, el Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva, i prèvia sol·licitud sempre de la part interessada, podrà disposar les mesures
provisionals que consideri oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució que pugui
dictar-se.
Igualment, també podrà disposar l'acumulació de dos o més expedients sempre que,
entre ells, hi hagi circumstàncies d'identitat o d'analogia suficients que, per economia
processal, aconsellin aquella mesura.
Article 314.- Contra les providències de tràmit dictades en el decurs d'un expedient pel
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva no es podrà interposar cap mena de
recurs, excepte en el casos d'adopció de qualsevol mesura provisional, que es pot
interposar el corresponent recurs davant el Comitè d’Apel·lació d'aquesta Federació en
el termini dels tres dies hàbils següents de la notificació de la corresponent providència.

Article 315.- A les sentències definitives que emeti el Comitè de Competició i de
Disciplina Esportiva, s'hi haurà de fer constar necessàriament els fets considerats com
a provats, els articles d'aplicació i la resolució disposada; així com el recurs que contra
ella es pugui interposar, l'òrgan davant el qual s'hagi de presentar i el termini per
presentar-lo.
Article 316.- Les resolucions del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva,
dictades en l'àmbit de la jurisdicció competitiva o esportiva, seran immediatament
executives, excepte que el Comitè d’Apel·lació, de conformitat amb el que disposa
l'article 346 d'aquest Reglament, n'acordi la suspensió.

Secció Segona.- Procediment ordinari en l'àmbit de la jurisdicció disciplinària
Article 317.- El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, en l'àmbit de la seva
jurisdicció disciplinària, regulada en el Títol Tercer d'aquest Reglament, adoptarà les
resolucions en virtut d'expedient instruït al respecte i d'acord amb el procediment regulat
en els articles següents.
Article 318.- En l'àmbit de la jurisdicció disciplinària, els expedients podran ser iniciats
d'ofici pel mateix Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, quan tingui
coneixement de fets que consideri que poden constituir una infracció disciplinària, o en
virtut de denúncia motivada, o a requeriment de l'Administració Esportiva de la
Generalitat de Catalunya.
L'informe arbitral al dors de l'acta oficial de joc o en el seu annex de fets que puguin ser
susceptibles de ser qualificats com a una infracció disciplinària, gaudirà de la
consideració de denúncia de part, als efectes impulsors de la incoació d'un expedient.
Article 319.- El procediment s'incoarà mitjançant providència del Comitè de Competició
i de Disciplina Esportiva que haurà de ser notificada a les parts interessades, en la qual
s'haurà de fer constar necessàriament el nom de l'Instructor o Instructora i del Secretari
o Secretària que es faran càrrec de la tramitació de l'expedient, així com la relació dels
fets imputats, la seva possible qualificació i les sancions que podrien correspondre.
Contra la providència que acordi la iniciació de l'expedient no hi cap recurs de cap mena.
Contra la resolució definitiva que acordi la improcedència d'iniciar-lo, es pot interposar
el corresponent recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la Federació per la persona
que havia presentat la denúncia.
Article 320.- La instrucció de l'expedient anirà a càrrec del Secretari del Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva o, en el cas que estigui configurat com un òrgan
col·legiat, per un dels seus membres que sigui nomenat a l'efecte. Actuarà com a
Secretari o Secretària de l’expedient qui fos designat al respecte d'entre el personal
administratiu de la Federació.
Article 321.- Seran d'aplicació a l'Instructor o Instructora i al Secretari o Secretària les
normes relatives a l'abstenció i recusació establertes en les normes processals
administratives. La recusació es plantejarà per escrit, en el qual s'haurà d'exposar la
causa en què es fonamenta, en el termini dels tres dies hàbils següents a la notificació
de la providència d'inici de l'expedient.
La recusació suspendrà el curs de l'expedient i haurà de ser resolta pel Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva en el termini dels tres dies hàbils següents d'haver
estat presentada.
La resolució del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva serà inapel·lable.

Article 322.- L'Instructor o Instructora ordenarà la pràctica de totes les diligències que
puguin portar al millor aclariment dels fets; i, en el seu cas, sol·licitarà els informes que
consideri necessaris, concretant el punt o els punts sobre els quals sol·liciti dictamen.
Article 323.- En el decurs de la tramitació d'un expedient disciplinari, l'Instructor o
Instructora podrà acordar les mesures provisionals que consideri oportunes per a
assegurar l'eficàcia de la resolució que pugui dictar-se.
Contra l'adopció de tals mesures es podrà interposar el corresponent recurs davant el
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva per la part afectada, que haurà de ser
resolt en el termini dels tres dies hàbils següents a la seva presentació.
La resolució al respecte del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva serà
inapel·lable.
Article 324.- Les persones interessades, una vegada obert per l'Instructor o Instructora
el període probatori, podran proposar, en el termini dels sis dies següents de la
notificació de la corresponent providència al respecte, la pràctica dels mitjans de prova
que estimin convenient per la defensa dels seus interessos, la qual s'haurà de dur a
terme en un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc de la notificació de la
providència d'admissió de les proves proposades, en la qual s'haurà de comunicar
també el lloc, el moment i la forma de practicar-les.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, si l'Instructor o Instructora considera prou
provats els fets que s'investiguen, no caldrà l'obertura del període probatori.
Els acords de l'Instructor o Instructora de no obrir el corresponent període probatori, o
de no admetre alguna de les proves proposades, hauran de ser motivats; contra els
quals no procedirà cap mena de recurs; sense perjudici, però, que es formulin sobre
aquelles qüestions les consideracions oportunes dintre el tràmit d'audiència previ a la
resolució.
Article 325.- Un cop practicades les actuacions, l'Instructor o Instructora formularà la
corresponent proposta de resolució, la qual, amb el plec de càrrecs oportú, s'haurà de
notificar als interessats perquè, en el termini dels deu dies hàbils següents a la
notificació, puguin examinar l'expedient i presentar, en el tràmit d'audiència previ a la
resolució, les al·legacions que considerin convenients en defensa dels seus drets.
Article 326.- Transcorregut el termini fixat en l'article anterior, l'expedient serà elevat al
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva que dictarà, en el termini màxim dels deu
dies següents, la corresponent resolució, que haurà de reunir els requisits assenyalats
en l'article 315 del Reglament.
En el cas que els interessats en el corresponent escrit d’al·legacions haguessin sol·licitat
alguna prova, que no s'hagués practicat a l'expedient per no haver-se obert el
corresponent període probatori o per haver estat denegada la seva pràctica per
l'Instructor o Instructora, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, abans de
dictar la corresponent resolució definitiva, podrà disposar, com a diligència per a millor
proveir, la pràctica de les proves sol·licitades, si estima que són rellevants per al
procediment. En el cas de denegar-ne la pràctica ho haurà de motivar com a qüestió
prèvia en la resolució definitiva de l'expedient.
Article 327.- Les resolucions del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva,
dictades en l'àmbit de la jurisdicció disciplinària seran immediatament executives,
excepte que el Comitè d’Apel·lació, de conformitat amb les facultats que al respecte li
atorga l'article 346 d'aquest Reglament, n'acordi la suspensió.

Secció Tercera.- Procediment d’urgència en l’àmbit de les jurisdiccions competitiva i
disciplinària.
Article 328.- Com a excepció del procediment regulat en els articles 317 i següents
d'aquest Reglament, en el cas d'infraccions comeses amb motiu de la celebració d'un
partit i susceptibles de poder ser qualificades com a faltes lleus o greus tant a les regles
de joc com a la conducta esportiva, els expedients es tramitaran pel Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva pel procediment d'urgència que es regula en els
articles següents d'aquest mateix Reglament.
Per aquest mateix procediment es tramitaran també els expedients instruïts amb motiu
de les reclamacions i sol·licituds que, sense tenir el caràcter de disciplinari, puguin
presentar les parts interessades amb motiu de les incidències, irregularitats o anomalies
ocorregudes amb motiu de la celebració d'un partit, tant si figuren reflectides com si no
en l'acta oficial de joc.
Article 329.- Si bé, en l'àmbit de la jurisdicció disciplinària, el Comitè de Competició i de
Disciplina Esportiva pot actuar d'ofici, tal com estableix l'article 318 d'aquest mateix
Reglament, en l'àmbit de la jurisdicció competitiva només podrà actuar a instància de
part, prèvia la presentació, en temps i forma reglamentàries, d'una reclamació motivada
per una part legítimament interessada.
Article 330.- Qualsevol reclamació o sol·licitud derivada de la celebració d'un partit, que
pertanyi a la jurisdicció d’àmbit competitiu, haurà de presentar-se davant el Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva abans de les 18:00 hores del segon dia hàbil
següent a la data del partit. Un cop transcorregut l'esmentat termini, aquell òrgan
jurisdiccional no admetrà ni acceptarà a tràmit cap mena de reclamació sobre un
determinat partit.
Totes les reclamacions presentades pels clubs sobre un partit hauran de reunir els
requisits que assenyala l'article 304 d'aquest Reglament.
Article 331.- El termini establert en l'article anterior podrà ser alterat quan els partits
formin part d'un torneig que es disputi en dies consecutius; en aquest cas, s'establirà,
amb la suficient antelació, el termini procedent.
Article 332.- Un cop lliurada una còpia de l'acta oficial de joc d'un partit, es considerarà
evacuat el tràmit d'audiència a l'interessat, que tindrà fins a les 18:00 hores del segon
dia hàbil següent al seu lliurament, per a poder presentar, sobre els fets que s'hi
denuncien o sobre les irregularitats o anomalies que s'hi esmenten, davant el Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva, les al·legacions que estimi convenient en defensa
del seu dret, així com proposar la pràctica de les diligències de prova per poder-les
acreditar degudament.
Article 333.- En el cas d'actuar d'ofici, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva,
comunicarà a les parts interessades, mitjançant providència, una succinta relació dels
fets imputats i la seva possible qualificació perquè, en el termini dels dos dies hàbils
següents a la seva notificació, puguin al·legar el que creguin convenient en el seu
descàrrec i proposar la pràctica de les diligències de prova que els convingui per poder
demostrar les seves al·legacions.
Article 334.- En el cas d'haver-hi, amb motiu de la celebració d'un partit, algun informe
addicional dels arbitres o alguna reclamació o denúncia d'una tercera persona, en els
quals es continguin fets o circumstàncies que no fossin coneguts per la part interessada,
abans de dictar la resolució definitiva, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva
haurà de donar vista del contingut d'aquells escrits a la part afectada perquè, en el
termini dels dos dies hàbils següents a la recepció, puguin al·legar el que creguin

convenient en descàrrec seu i proposar la pràctica de les diligències de prova que li
convingui per poder demostrar les seves al·legacions.
Article 335.- En el cas d'haver-se sol·licitat en l'escrit de reclamació o d’al·legacions la
pràctica d'alguna prova, el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, mitjançant
providència, comunicarà a les parts interessades el lloc, el dia i l'hora de la celebració
de les proves, la pràctica de les quals hagués estat admesa.
Si aquell òrgan jurisdiccional considera prou provats els fets objecte de l'expedient o
estima improcedent la pràctica d'alguna de les proves sol·licitades podrà dictar
directament la corresponent resolució, un cop complimentat el tràmit d'audiència, tot
exposant-hi els motius de la denegació de les proves demanades.
Article 336.- El Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva, quan consideri que no
hi ha dades suficients per a dictar una sentència definitiva o no estimi prou provats els
fets objecte de l'expedient, podrà ajornar la seva resolució i ordenar la pràctica de totes
les diligències que puguin portar al millor aclariment dels fets, així com disposar les
mesures provisionals que consideri oportunes per assegurar l'eficàcia de la resolució
que pugui dictar-se.
Article 337.- Contra les providències de tràmit dictades en el decurs d'un expedient pel
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva no es podrà interposar cap mena de
recurs, excepte en els casos d'adopció de qualsevol mesura provisional, que es pot
interposar el corresponent recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la Federació, en el
termini dels tres dies hàbils següents de la notificació de la providència.
Article 338.- Les providències del Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva que
provisionalment autoritzin l'alineació d’un jugador o jugadora, un entrenador o
entrenadora, o l'actuació d'un delegat o delegada que, en aplicació del que disposa
l'article 189 d'aquest Reglament, s'havia de considerar sancionat, hauran de ser
avançades als clubs afectats per tal que puguin tenir coneixement del seu contingut
abans de la propera jornada.
Article 339.- Les resolucions definitives dictades pel Comitè de Competició i de
Disciplina Esportiva hauran de reunir els requisits que assenyala l'article 315 d'aquest
Reglament.
Article 340.- Les resolucions definitives dictades pel Comitè de Competició i de
Disciplina Esportiva que permetin l'alineació d’un jugador o jugadora, un entrenador o
entrenadora o l'actuació d'un delegat o delegada que, en aplicació del que disposa
l'article 189 d'aquest Reglament, s'havia de considerar sancionat, hauran de ser
avançades als clubs afectats per tal que puguin tenir coneixement del seu contingut
abans de la propera jornada.
Article 341.- Les resolucions dictades en aquests expedients pel Comitè de Competició
i de Disciplina Esportiva seran immediatament executives, excepte que el Comitè
d’Apel·lació, de conformitat amb les facultats que al respecte li atorga l'article 346
d'aquest Reglament, n'acordi la suspensió.

Secció Quarta.- Procediment en la Jurisdicció d'àmbit electoral
Article 342.- Totes les reclamacions davant la Junta Electoral han de fer-se en un
termini 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.

En el cas de no dictar-se la resolució en el termini fixat en el paràgraf anterior, s'entendrà
que la reclamació presentada ha estat desestimada tàcitament.
Seran els mateixos terminis pel que fa a les reclamacions davant la Junta Electoral per
a la elecció del membres estamentals.
Article 343.- A totes les reclamacions davant la Junta Electoral caldrà fer constar
necessàriament:
a)
b)
c)
d)

Nom i domicili del reclamant, així com, i en el seu cas, la qualitat en què actua.
Els fets que motiven la reclamació.
Els preceptes legals que el reclamant considera infringits.
Les peticions concretes que es formulen.

CAPÍTOL SEGON.- ELS RECURSOS
Secció Primera.- Contra les resolucions del Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva
Article 344.- Totes les resolucions definitives dictades pel Comitè de Competició i de
Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Basquetbol en l'àmbit de la seva
jurisdicció competitiva i disciplinària, es poden recórrer davant el Comitè d’Apel·lació
d'aquesta Federació en el termini dels tres dies hàbils següents a la data de notificació
de la corresponent resolució.
Igualment, també es podran recórrer, en el mateix termini dels tres dies hàbils següents
a la data de notificació, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de
Basquetbol, les resolucions definitives emeses en l'àmbit de les seves respectives
competències pels Comitès de Competició i de Disciplina Esportiva de les
Representacions Territorials i Delegacions Comarcals d'aquesta Federació.
Article 345.- En tots els recursos caldrà fer constar necessàriament:
a)
b)
c)
d)

Nom i domicili del recurrent així com, i en el seu cas, la qualitat en què actua.
Els fets que el motivin.
Els preceptes legals que el recurrent consideri infringits.
La relació de proves que, en el seu cas, haguessin estat proposades en la primera
instància i no haguessin estat practicades.
e) Les peticions concretes que s'hi formulin.
Article 346.- En principi, la presentació d'un recurs no suspendrà l'executorietat de la
resolució recorreguda; però, el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de
Basquetbol, abans d'emetre la sentència definitiva, podrà acordar-ne la suspensió
temporal del compliment i les mesures provisionals que consideri oportunes fins que
aquella es produeixi, si concorre algun dels requisits següents:
a) Quan, de no suspendre's la resolució, es puguin derivar danys o perjudicis
d'impossible o difícil reparació.
b) Quan, del contingut del recurs, hi hagi una aparença de bon dret en favor del
recurrent.
c) Quan, de no suspendre's la resolució, provoqui la impossibilitat d'aplicar la resolució
del recurs.

Article 347.- Quan del contingut d'un recurs es desprenguin pretensions del recurrent
no resoltes en la primera instància pel Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva o
que afectin els interessos d'una tercera persona, el Comitè d’Apel·lació ordenarà de
donar vista del contingut d'aquell recurs a les parts interessades o afectades per tal que,
en el termini dels dos dies hàbils següents a la seva notificació, puguin al·legar el que
estimin convenient en defensa del seu dret.
Article 348.- En la tramitació de recursos no s'admetran ni practicaran d'altres proves
que les que haguessin estat proposades en temps i forma davant el Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva i no hagués estat admesa la seva pràctica o no
s'haguessin pogut practicar per una causa aliena al recurrent.
En tot cas, les proves que s'admetin segons el que determina el paràgraf anterior,
s'hauran de practicar en el termini màxim dels sis dies hàbils següents, amb intervenció
de les parts, si la prova ho requereix.
Article 349.- Les providències dictades pel Comitè d’Apel·lació en la tramitació d'un
recurs seran inapel·lables, excepte en els casos d'adopció o de denegació de qualsevol
mesura provisional, que es podrà interposar el corresponent recurs davant el Tribunal
Català de l'Esport, en el termini dels tres dies hàbils següents de la notificació de la
providència.
Article 350.- El Comitè d’Apel·lació haurà de dictar la corresponent resolució definitiva
en el termini màxim dels deu dies següents d'haver estat presentat el recurs.
En el cas d'haver-se donat el tràmit de vista, que fixa l'article 347, o d'haver-se acordat
la pràctica d'algun tipus de prova, tal com estableix l'article 348, aquell termini de deu
dies, que té el Comitè d’Apel·lació per dictar la seva resolució definitiva, començarà a
comptar a partir del dia en el qual hagin acabat els terminis que, respectivament,
determinen aquells dos articles.
Article 351.- Les resolucions del Comitè d’Apel·lació, que resolguin definitivament els
recursos interposats, confirmaran o revocaran, en tot o en part, les resolucions del
Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva.
Quan s'apreciï l'existència d'un defecte processal i el Comitè d’Apel·lació no cregui
procedent de resoldre sobre el fons de la qüestió per haver-se produït una indefensió en
el recurrent, decretarà la nul·litat de les actuacions practicades i ordenarà la devolució
de l'expedient al Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva a fi i efecte que el
retrocedeixi al moment en què el vici va ser comès.
Article 352.- Les resolucions definitives emeses pel Comitè d’Apel·lació hauran de ser
notificades als interessats i reunir els requisits que, pel que fa a les emeses pel Comitè
de Competició i de Disciplina Esportiva, fixa l'article 315 d'aquest mateix Reglament.
No obstant el que disposa el paràgraf anterior, en el cas que hagi transcorregut el termini
que fixa l'article 350 sense que s'hagi dictat una resolució expressa, s'entendrà que el
recurs ha estat desestimat tàcitament; cosa que deixarà expedita la via administrativa.
Article 353.- Les resolucions emeses pel Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana
de Basquetbol seran immediatament executòries i esgotaran el tràmit federatiu.

Secció Segona.- Contra els acords adoptats en matèria disciplinària pels clubs afiliats a
la Federació.
Article 354.- Les resolucions acordades en matèria disciplinària pels òrgans competents
dels clubs afiliats a la Federació, quan esgotin la via associativa, podran ser
recorregudes davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana de Basquetbol en
el termini dels deu dies següents de la seva notificació.
Article 355.- Pel que fa a la tramitació d'aquests recursos serà d'aplicació per analogia
el que disposen els articles 345 a 352 d'aquest Reglament sobre el règim processal dels
recursos presentats contra les resolucions del Comitè de Competició i de Disciplina
Esportiva de la Federació.

Secció Tercera.- Contra els acords dels òrgans electorals de les Representacions
Territorials d'aquesta Federació i dels clubs afiliats.
Article 356.- Els acords adoptats per la corresponent Junta Electoral en els processos
electorals per a l'elecció de la respectiva Junta Directiva de les Representacions
Territorials d'aquesta Federació, podran ser recorreguts davant el Comitè d’Apel·lació
d'aquesta Federació en el termini dels tres dies següents al de la seva notificació, o a
partir d'aquell en què s'entengui desestimada tàcitament la reclamació, per no haver-se
dictat cap resolució expressa en el termini establert.
Article 357.- Igualment, també podran ser recorreguts davant el Comitè d’Apel·lació de
la Federació Catalana de Basquetbol, en el mateix termini que fixa l'article anterior, els
acords que en matèria electoral puguin adoptar les corresponents Juntes Electorals dels
clubs afiliats a aquesta Federació, l'activitat esportiva principal dels quals sigui el
bàsquet.
Article 358.- Pel que fa a la tramitació d'aquests recursos serà igualment d'aplicació per
analogia el que disposen els articles 345 a 352 d'aquest mateix Reglament sobre el
règim processal dels recursos presentats contra les resolucions del Comitè de
Competició i de Disciplina Esportiva de la Federació.
Secció Quarta.- Contra les resolucions del Comitè d’Apel·lació de la Federació
Article 359.- Totes les resolucions emeses pel Comitè d’Apel·lació en l'àmbit de les
seves competències revisores en matèria disciplinària esportiva, competitiva i electoral,
podran ser recorregudes, davant el Tribunal Català de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya en el termini dels deu dies hàbils següents al de la seva notificació, o a partir
d'aquell en què s'entengui desestimat tàcitament el recurs, per no haver-se dictat cap
resolució expressa en el termini establert.
Article 360.- Els recursos contra les resolucions del Comitè d’Apel·lació es poden
presentar directament davant el Tribunal Català de l'Esport de la Generalitat de
Catalunya o bé davant d'aquesta mateixa Federació.
En el cas que fos presentat davant aquell òrgan administratiu, la Federació trametrà
l'expedient instruït amb motiu de la resolució recorreguda quan fos requerit per fer-ho;
en el cas que fos presentat el recurs davant aquesta mateixa Federació, l'expedient
instruït pels òrgans jurisdiccionals federatius, juntament amb el recurs interposat, serà
tramès al Tribunal Català de l'Esport en el termini dels tres dies hàbils següents a la
presentació d'aquell recurs.

Article 361.- Les resolucions emeses pel Comitè d’Apel·lació en l'àmbit de les seves
competències revisores de les resolucions adoptades pel Comitè de Competició i de
Disciplina Esportiva per infraccions a la conducta associativa, podran ser recorregudes
davant la Jurisdicció Ordinària en el termini dels quaranta dies següents al de la data de
la seva notificació, o a partir d'aquell en què s'entengui desestimat tàcitament el recurs,
per no haver-se dictat cap resolució expressa en el termini establert.

Secció Cinquena.- Contra les resolucions de la Junta Electoral de la Federació
Article 362.- Contra els acords de la Junta Electoral de la Federació Catalana de
Basquetbol, adoptats en els processos per a l'elecció de la seva Junta Directiva, pot
interposar-se el corresponent recurs davant el Tribunal Català de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya, en el termini dels tres dies següents a la data de la seva
notificació, o a partir d'aquell en què s'entengui desestimada tàcitament la reclamació,
per no haver-se dictat cap resolució expressa en el termini establert.
Article 363.- Els recursos a què es fa referència en l'article anterior, es podran presentar
directament davant el Tribunal Català de l'Esport de la Generalitat de Catalunya o bé
davant d'aquesta mateixa Federació.
En el cas que fos presentat davant aquesta Federació, es trametrà aquell recurs al
Tribunal Català de l'Esport l'endemà mateix d'haver estat rebut.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Primera
El paràgraf h) de l’article 223 del present Reglament Jurisdiccional entrarà en vigor i serà
d’aplicació a partir de la temporada 2022-2023 inclosa.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA Segona
Exclusivament per a les temporades 2022-2023 i 2023-2024, resten habilitats els
entrenadors i les entrenadores que disposin del Curs federatiu de Nivell 0 per a actuar
com a tals als equips de ‘promoció’ d’edats ‘Infantil’, ‘Preinfantil’ i ‘Cadet’ del club amb
el qual tinguin subscrita llicència federativa, a més dels equips pels quals ja estan
habilitats segons l’article 76 del present Reglament. En el cas d’actuar en equips de
promoció d’edats ‘Cadet’ obligatòriament l’entrenador o entrenadora haurà de tenir 18 o
més anys d’edat.
***

