3.5. TAXES ESPECIALS

PER ENTITAT NO AFILIADA NI ADHERIDA
Quan una entitat no afiliada o qualsevol persona vulgui organitzar a Catalunya una activitat vinculada al basquetbol, la Junta
Directiva de la Federació Catalana de Basquetbol fixarà, per a cada cas, la taxa que estimi convenient.
Quan aquesta activitat sigui la celebració, d'un o més partits, el sol·licitant vindrà obligat a abonar, independentment de la taxa,
la quantitat que s'estableixi per arbitratges, amb antelació a la celebració del partit o partits.
PER CERTIFICACIÓ
Qualsevol certificació lliurada per la FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL, excepte les emeses a favor d'entitats
afiliades, meritarà una taxa de 7,00 €.
Aquesta taxa caldrà fer-la efectiva en el moment de sol·licitar la certificació.
PER RETIRADA DE LA COMPETICIÓ ABANS DEL SEU COMENÇAMENT
Tot equip inscrit a categoria preferent (masculina i femenina) i que es retiri abans de començar la competició, meritarà una taxa
de 300,00 €.
La retirada de qualsevol equip d’una competició que no pertanyi a la categoria preferent, sempre que es demani abans del seu
inici, meritarà una taxa de:


Promoció

40,00 €



No promoció

80,00 €

PER ASSENYALAMENT D’UN PARTIT SUSPÈS PER MALALTIA O LESIÓ DE JUGADORS
L’assenyalament d’un partit, per resolució dels òrgans jurisdiccionals federatius, que hagués estat suspès per l’àrbitre per la
incompareixença o manca de jugadors d’un equip a causa de malaltia o lesió, meritarà la següent taxa:


Partits de promoció



200,00 €



Altres categories



400,00 €

PER REVISIÓ DE CAMPS DE JOC
S’aplicarà a les entitats sol·licitants una taxa equivalent al cost del desplaçament, i d’acord amb les tarifes aplicades pel Comitè
d’Àrbitres més 25,00 €.
Aquesta taxa també serà aplicada en cas que la revisió sigui dictada pels Comitès Jurisdiccionals d’aquesta FCBQ.
PER CESSIÓ DE DRETS
El Club que adquireixi els drets de participació en
Campionats de Catalunya Sènior, per cessió d'una
altra Entitat, tal i com permet l'Article 34 del vigent
Reglament Jurisdiccional, vindrà obligat a pagar la
taxa d'acord amb el següent quadre: CATEGORIA

Copa Catalunya Masculina
Campionat Catalunya Masculí 1a Categoria

IMPORT

2.000,00 € €
€
1.500,00 €

Copa Catalunya Femenina

1.200,00 €

Campionat Catalunya Masculí 2a Categoria

1.200,00 €

Campionat Catalunya Femení 1a Categoria

600,00 €

Campionat Catalunya Masculí 3a Categoria

600,00 €

Campionat Catalunya Femení 2a Categoria

300,00 €
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Requeriment imprescindible:
S’ha d’ajuntar el comprovant de l’ingrés bancari de l’import corresponent en el moment de presentar la cessió de drets.
No podran cedir ni adquirir els drets de participació d’un altre club o entitat aquells clubs que tot i haver abonat la Quota
Federativa i la Quota de Participació de la temporada 2021-22 no hagin competit la temporada 2021-22 i no estigui al corrent
dels pagaments federatius.

PER INCOMPLIMENT NORMATIVA DVD
En aquelles categories en que així estigui regulat en les seves Bases de Competició, s'aplicarà la taxa que a continuació
s'estableix en els supòsits d'incompliment de la norma de gravació de partits per part de l'equip local.
Filmació no entregada passades 72 hores de la data del partit i prèvia
sol·licitud del Comitè d’Àrbitres de la mateixa:

80,00 € per partit

PER FASES D'ASCENS
Els equips que sol·licitin participar en les Fases de classificació per accedir a altres categories, hauran d'abonar pel concepte
de participació una taxa de 150,00 € els equips masculins i de 100,00 € els equips femenins.
Els equips que assoleixin la categoria sol·licitada recuperaran la taxa de participació.

PER MANCA D’EQUIPS
S’aplicarà una taxa de 1.000,00 € a tots el clubs que inscriguin algun equip d’edat “sènior” i que incompleixi l’obligació d’inscriure
un mínim d’equips d’acord amb l’Article 30 del Reglament Jurisdiccional.
PER TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA SENSE CARTA DE BAIXA
A la tramitació de la llicència de jugador/a que canviï de club d’una temporada a l’altre sense aportar la corresponent carta de
baixa del club de procedència se li aplicarà la següent taxa en funció de la categoria del nou equip:
CATEGORIA NOU EQUIP

IMPORT

PREMINI I MINI

200,00 €

PREINFANTIL I INFANTIL

150,00 €

DE CADET A SENIOR

100,00 €

PER TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIA DE JUGADOR PROVINENT DEL PROGRAMA DE DETECCIÓ I PERFECCIONAMENT
(PDP)
A la tramitació de la llicència de jugador/a que canviï de club formant part del Programa de PDP sense aportar la corresponent
carta de baixa del club de procedència i que la temporada anterior (pas de mini 1r a 2n any) formes part del Programa de
Detecció i Perfeccionat (PDP) de l’FCBQ s’aplicarà una taxa de 400,00 €.
Aquesta taxa s’aplicarà amb independència de la taxa “Per Tramitació de Llicència sense carta de baixa”.
PER SOL.LICITUD D’AUXILIARS DE TAULA EXTRES
S’aplicarà als equips (promoció i no promoció) que demanin una taula extra una taxa de 5,00 € (despeses de gestió), sempre
que el Comitè d’Àrbitres en tingui disponibles.
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