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Al llarg de tot el text dels Reglament, qualsevol referència al soci, President, Secretari,  elec-

tor,... expressada en gènere masculí, no  és un signe de discriminació, i s'aplica, 

naturalment, també al gènere femení. Es  tracta només de simplificar. 
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TÍTOL PRELIMINAR.- EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Si bé els objectius del CBSF assenyalats en els estatuts són el foment, el desenvo-

lupament i la pràctica continuada del basquetbol creiem que, a més de la formació 

esportiva, també hem de contribuir, dins les nostres possibilitats, a l’educació dels 

nens, nenes i joves, ajudant-los a desenvolupar una correcta personalitat esportiva i 

social sense oblidar la formació de la personalitat i valors humans de tots i cada un 

dels integrants del club, essent la nostra formació un complement de la obtinguda en 

altres llocs com són els centres docents o la unitat familiar. 

A més intentarem agrupar tots els membres del CBSF sota un concepte d’unió, 

amistat, cooperació i esportivitat, i no admetrem que es discrimini ningú per raó de 

raça, sexe, nacionalitat, condició social, llengua, idees religioses o polítiques. 

Dit això podem dir que els objectius generals del Reglament, a més dels estatutàris, 

són: 

- Responsabilitzar en les seves obligacions als jugador i demés membres del club. 

- Aconseguir que els jugadors tinguin interès per millorar per la simple satisfacció de 

la millora en sí. 

- Aconseguir el respecte per un mateix i pels altres, tant els companys com els ad-

versaris. 
- Aconseguir una mentalitat sana en els jugadors de l'entitat. 
- Aconseguir l’estimació per l'activitat física i l'esforç sense recompensa immediata. 
- Millorar les actituds higièniques en la pràctica de l’esport. 

- Aconseguir l’estimació i respecte de les normes, entitats i institucions. 
- Assimilar els conceptes de companyerisme i mentalitat d'equip i Club. 
- Aconseguir que tot membre del CBSF s’esforci per mantenir i augmentar la fama 

d'esportivitat i de seriositat de la nostra entitat a I'exterior. 

- Assolir el mes alt nivell tècnic, tàctic, físic i psicològic possible, donades les carac-

terístiques individuals. 

Per tal de garantir l’assoliment d’aquests objectius es fixa, mitjançant el Reglament, 

que ha estat redactat d’acord amb la legislació esportiva vigent, els Estatuts i Re-

glament Jurisdiccional de la Federació Catalana de Basquetbol, i amb plena de-

pendència de tot allò establert en els estatuts del Club Bàsquet Sant Feliu, un conjunt 

de drets i deures, de caràcter recíproc i obligat compliment, que contemplen la nor-

mativa de règim intern i disciplinaria  que regirà i aplicarà el CBSF per aconseguir 

els objectius i el bon  funcionament de l’entitat.  

 

TÍTOL PRIMER .- NORMES GENERALS 

 
1.1. – El Reglament de Regim Intern del Club Bàsquet Sant Feliu  (en endavant  el 

“Reglament”) regula la potestat jurisdiccional del Club Bàsquet Sant Feliu (en enda-

vant “CBSF”) tot assenyalant els diferents àmbits de la seva jurisdicció, els òrgans 

que la tenen atribuïda, el desenvolupament dels drets i obligacions de totes les per-

sones que estan sotmeses a la seva jurisdicció, i alhora estableix la normativa i el 

règim disciplinari al qual s'han de sotmetre. 

 

1.2.- Els àmbits en els que el Reglament és aplicable són el personal i el material. 



 

1.3.- En l’àmbit personal esportiu hi resten sotmesos els jugadors, entrenadors, mo-

nitors, delegats d’equip, delegats de camp, auxiliars de taula,  coordinadors, director 

tècnic , l’equip tècnic, els pares i els equips,  mentre que en l’àmbit personal associ-

atiu hi resten sotmesos els socis, la junta i els  directius. 

 

1.4.- En l’àmbit material, la potestat jurisdiccional del CBSF s'estén al règim compe-

titiu, al règim disciplinari i al règim electoral. 

 

1.5.-  El Reglament és una norma de compliment  obligatori.  

El fet de pertànyer al CBSF obliga a totes les persones que estan sota la seva juris-

dicció a acceptar les disposicions del Reglament. 

En el cas dels menors d’edat també hi estan obligats els seus representants legals. 

 

1.6.- El CBSF està obligat, en el marc de la conducta associativa i esportiva, a fer el 

possible per assolir els objectius estatutaris i fer complir el Reglament. 

 

TÍTOL SEGON.- LA JURISDICCIÓ D’ÀMBIT PERSONAL 

(ASSOCIATIU - ESPORTIU) 

 
CAPÍTOL PRIMER.-  ELS JUGADORS 

 

2.1.1.- Als efectes d'aquest Reglament són jugadors les persones que practiquen el 

basquet enquadrades en el CBSF i disposen de la corresponent llicència federativa.  

Amb el lliurament de l'esmentada llicència els jugadors resten vinculats al CBSF per 

una temporada, durant la qual queden subjectes a les jurisdiccions federativa i del 

CBSF.  

 

2.1.2.- Per ser jugador es requereix: 

- Haver estat acceptat per l'equip tècnic del CBSF. 

- Ser soci o fill de soci numerari. 

- Haver satisfet la quota econòmica de la inscripció.  

- Haver signat la llicència esportiva de vinculació amb el CBSF. (Quan el jugador 

sigui menor d’edat, seran els pares o tutors qui hauran d’haver signat la llicència i 

l’autorització per participar en les activitats del CBSF). 

 

2.1.3.- Els jugadors seran assignats a un determinat equip en funció de: 

- llur sexe i edat (segons determinin les bases de competició oficials),  

- llurs capacitats físiques i tècniques (a criteri de l'equip tècnic del CBSF),  

- les necessitats esportives del CBSF. 

 

2.1.4.- Tots els jugadors tenen dret a les mateixes oportunitats, i no hi haurà més li-

mitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds per 

l’esport. 

Per assegurar aquest dret, el CBSF es compromet a facilitar: 

- Un entrenador per equip. 



 

 

 

 

 

- Instal·lacions esportives adequades. 

- Equipament esportiu. 

- Un horari d’entrenament. 

- La participació de tots els equips en competicions oficials, excepte les categories 

que no ho permetin. 

- La correcta educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral del 

jugador. 

 

2.1.5.- El  jugador té dret a: 

- Ser respectat com a persona i en la seva intimitat. 

- Ser defensat davant d’ofenses. 

- Ser tractat amb justícia i equanimitat. 

- Rebre consideració a la seva activitat esportiva. 

- Ser deguda i correctament entrenat, i rebre la formació esportiva necessària per al 

desenvolupament del bàsquet. 

- Adreçar-se al monitor, entrenador, delegat d’equip i coordinador per exposar-li les 

consultes i reclamacions que cregui convenient. 

- Rebre autorització del CBSF per assistir als esdeveniments on sigui convocat per 

la Federació Catalana de Basquetbol. 

 

2.1.6.- El jugador té les obligacions de: 

- Sotmetre's a la disciplina esportiva del CBSF. 

- Participar en tots els entrenaments fins que es declari la finalització de la tempora-

da. 

- Participar en tots els partits pels que sigui convocat. 

- Ser puntual en els entrenaments i partits, estant preparat per iniciar l’activitat sense 

retards. 

- Mostrar-se receptiu i predisposat a complir les instruccions dels monitors, entrena-

dors i coordinador esportiu, respectant les decisions que aquests adoptin pel que fa 

l’apartat l’esportiu. 

- Esforçar-se per aconseguir millorar en tot moment el nivell de joc, la forma física i la 

formació tècnica. 

- Fer bon ús del material i instal·lacions que es posin a la seva disposició, 

- Notificar i justificar a l'entrenador, monitor o Coordinador, amb antelació suficient, 

la falta d'assistència a un partit o a un entrenament. No és considerarà motiu justifi-

cat l’absència per pràctica d’altres activitats esportives. 

- En els entrenaments i partits, portar l’equipament que li haurà lliurat el CBSF per 

aquestes finalitats. 

- No utilitzar, com a roba de diari, l’equipament lliurat pel CBSF. 

- No entrenar-se de forma continua o habitual en cap altre equip sense l'expressa 

autorització del Coordinador, 

- Retornar en bon estat, quan li sigui demanat, el material esportiu propietat del 

CBSF que li hagués estat lliurat per a la pràctica esportiva. En cas de pèrdua per 

negligència, haurà de fer-se càrrec econòmic de la reposició. 

- Mostrar en tot moment companyonia, respecte i unió envers tots els integrants del 

seu equip i de la resta del Club. 

- Assistir a tots els actes esportius o socials organitzats pel Club on sigui requerida 



la seva presència. 

-  Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en les tasques relacionades 

amb l'activitat quan se li demani. 

- Comportar-se en els entrenaments, desplaçaments i partits correcta i respectuo-

sament amb els altres membres de l’equip, àrbitres, entrenadors, públic i qualsevol 

persona relacionada amb el CBSF. En competició, respectar i no protestar les deci-

sions dels àrbitres. 

- Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la temporada, 

sense perjudicar els interessos esportius del CBSF. 

- Seguir, en cas de lesió, els consells mèdics per la seva recuperació i abstenir-se 

de la pràctica de qualsevol activitat física que pugui retardar i perjudicar la seva re-

cuperació. 

- És un deure obligatori de tots els jugadors la higiene personal, estant obligats a la 

dutxa desprès de tots els partits i entrenaments. La dutxa es podrà suprimir a criteri 

del entrenador sempre que les instal·lacions no compleixin les condicions higièni-

ques necessàries. 

 

2.1.7.- Per la baixa del CBSF, a petició del jugador, no es retornarà cap de les quan-

titats pagades en la inscripció. 

 

2.1.8.- Si bé el pagament de la quota d’inscripció dóna dret a participar en tots els 

entrenaments, no dóna dret a jugar ni un determinat número de minuts ni partits. 

 

CAPÍTOL SEGON.-  ELS MONITORS 

 
2.2.1.- Als efectes d'aquest Reglament són monitors les persones que s'encarreguen 

d’ajudar a l’entrenador en l'ensenyament del basquetbol als jugadors de categories 

inferiors del CBSF i tenen lliurada llicència federativa. 

Atès que l’actual normativa federativa no té previst el càrrec de monitor, el CBSF  li 

tramitarà llicència federativa com a “delegat d’equip”.  

Amb el lliurament de l'esmentada llicència, els monitors resten vinculats al CBSF per 

una temporada, durant la qual queden subjectes a les jurisdiccions federativa i del 

CBSF.  

 

2.2.2.- Per ser monitor es requereix: 

- Haver complert els catorze anys d’edat. 

- Haver estat seleccionat per l'equip tècnic del CBSF. 

- Haver signat la llicència esportiva de vinculació amb el CBSF. (En el cas dels me-

nors d’edat, que els pares o tutors hagin signat la llicència i l’autorització per partic i-

par en les activitats del CBSF). 

 

2.2.3.- Els monitors seran assignats a un determinat equip en funció de: 

- llurs capacitats tècniques. 

- les necessitats esportives del CBSF. 

 

2.2.4.- Els monitors estaran sotmesos a les ordres del seu entrenador. 

 



 

 

 

 

 

2.2.5.- En cas de necessitat, i prèvia autorització del Coordinador, el monitor podrà  

suplir, esporàdica i temporalment, a l’entrenador. 

 

2.2.6.-  El monitor té dret a: 

- Ser respectat com a persona i en la seva intimitat. 

- Ser defensat davant d’ofenses. 

- Ser tractat amb justícia i equanimitat. 

- Rebre consideració a la seva activitat esportiva. 

- Ser respectat per l’entrenador, el qual li haurà de facilitar els medis i ensenyaments 

adients per desenvolupar idòniament la seva tasca.  

- Adreçar-se a l’entrenador, Delegat d’equip i Coordinador per exposar-li les consul-

tes i reclamacions que cregui convenient. 

- Rebre autorització del CBSF per assistir als esdeveniments on sigui convocat per 

la Federació Catalana de Basquetbol. 

- Ser gratificat pel CBSF amb les quantitats i forma aprovades per la junta Directiva. 

 

2.2.7.- El monitor  té les obligacions de: 

- Sotmetre's a la disciplina esportiva del CBSF. 

- Assistir puntualment a tots els entrenaments i partits del seu equip. 

- Complir eficientment les tasques ordenades per l’ entrenador. 

- Fer bon ús del material i instal·lacions que es posin a la seva disposició. 

- Notificar i justificar a l'entrenador o Coordinador, amb antelació suficient, la falta 

d'assistència a un partit o a un entrenament. 

- En els entrenaments i partits portar l’equipament que li haurà lliurat el CBSF per 

aquestes finalitats. 

- Comunicar a l’entrenador o Coordinador qualsevol incidència ocasionada per la 

conducta d’algun jugador, pel deteriorament o pèrdua de material esportiu, o fet que 

pugui derivar en qualsevol responsabilitat del CBSF. 

- Atendre les consultes i reclamacions que li exposin els jugadors. 

- Retornar en bon estat, quan li sigui demanat, el material esportiu propietat del 

CBSF que li hagués estat lliurat per a la pràctica esportiva. En cas de pèrdua per 

negligència, haurà de fer-se càrrec econòmic de la reposició. 

- Mostrar en tot moment companyonia, respecte i unió envers tots els integrants del 

seu equip i de la resta del Club. 

- Assistir a tots els actes esportius o socials organitzats pel Club on sigui requerida 

la seva presència. 

-  Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en les tasques relacionades 

amb l'activitat quan se li demani. 

- Comportar-se en els entrenaments, desplaçaments i partits correcta i respectuo-

sament amb els altres membres de l’equip, àrbitres, entrenadors, públic i qualsevol 

persona relacionada amb el CBSF. En competició, respectar i no protestar les deci-

sions dels àrbitres. 

- Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la temporada, 

sense perjudicar els interessos esportius del CBSF. 

 

CAPÍTOL TERCER.-  ELS ENTRENADORS 



 
2.3.1.-  Als efectes d'aquest Reglament són entrenadors les persones que, dispo-

sant de títol federatiu, s'encarreguen de l'ensenyament, preparació i direcció tècnica 

de l'esport del basquetbol als jugadors enquadrats en el CBSF i tenen lliurada llicèn-

cia federativa. 

No obstant, el CBSF podrà contractar com entrenador a aquella persona que, sense 

disposar del títol federatiu es consideri, a criteri de l'equip tècnic, suficientment vàli-

da per desenvolupar aquesta tasca. En aquest cas el CBSF  li tramitarà llicència 

federativa de “delegat d’equip”.  

Amb el lliurament de la corresponent llicència federativa (d’entrenador o delegat 

d’equip), els entrenadors resten vinculats al CBSF per una temporada, durant la qual 

queden subjectes a les jurisdiccions federativa i del CBSF.  

 

2.3.2.-  Per ser entrenador es requereix: 

- Ser major de setze anys.  

- Haver estat seleccionat per l'equip tècnic del CBSF. 

- Disposar del corresponent títol d’entrenador reconegut per la Federació Catalana 

de Basquetbol  que  li  permeti dirigir  l’equip pel que és contractat, fora dels casos 

d’entrenadors  als que es fa referència en el segon paràgraf de l’article anterior. 

- Haver signat la llicència esportiva de vinculació amb el CBSF. (En el cas dels me-

nors d’edat, que un representant legal hagi signat la llicència i autorització per parti-

cipar en les activitats del CBSF). 

 

2.3.3. Els entrenadors seran assignats a un determinat equip en funció de: 

- llurs capacitats tècniques, 

- les necessitats esportives del CBSF. 

Per necessitats tècniques del CBSF, a un entrenador se li podrà encomanar la di-

recció de més d’un equip. 

 

2.3.4.- L’entrenador té dret a: 

- Ser respectat com a persona i en la seva intimitat. 

- Ser defensat davant d’ofenses. 

- Ser tractat amb justícia i equanimitat. 

- Rebre consideració a la seva activitat esportiva. 

- Adreçar-se al Delegat d’equip i Coordinador per exposar-li les consultes i reclama-

cions que cregui convenient. 

- Rebre autorització del CBSF per assistir als esdeveniments on sigui convocat per 

la Federació Catalana de Basquetbol. 

- Ser gratificat pel CBSF amb les quantitats i forma aprovades per la junta Directiva. 

 

2.3.5.- L’entrenador té les obligacions de: 

- Sotmetre's a la disciplina esportiva del CBSF. 

- Preparar diligentment els entrenaments. 

- Assistir puntualment a tots els entrenaments i partits del seu equip, així com estar 

degudament preparat i equipat per entrar a pista a l’hora en punt de l’inici de 

l’entrenament. 

- Fer bon ús del material i instal·lacions que es posin a la seva disposició. 

- Comprovar l’estat del vestidor abans i després de l’entrenament o partit, notificant 



 

 

 

 

 

qualsevol incidència al responsable del pavelló. 

- Ordenar als jugadors el moment d’entrada i sortida al terreny de joc per iniciar i fi-

nalitzar l’entrenament. 

- Tenir cura d’entrenar, només, amb els jugadors del seu equip. 

- Mantenir l’espai esportiu net i ordenat durant la seva presència en el mateix. 

- Col·locar i guardar els estris necessaris pel desenvolupament dels entrenaments i 

partits. 

- Portar sempre l’equipament esportiu en l’activitat que es realitzi. 

- Notificar i justificar al Coordinador, amb antelació suficient, la falta d'assistència a 

un partit o a un entrenament.  

- Comunicar al Coordinador qualsevol incidència ocasionada per la conducta 

d’algun jugador, pel deteriorament o pèrdua de material esportiu, o fet que pugui de-

rivar en qualsevol responsabilitat del CBSF. 

- Entregar al Coordinador, en un termini màxim de 24 hores, l’acta del partit quan hi 

consti algun informe emès per l’àrbitre que pugui comportar una sanció esportiva a 

algun jugador, entrenador o delegat, i/o es pugui requerir al CBSF perquè emeti in-

forme sobre algun fet ocorregut en el transcurs del partit;  així com informar al Coor-

dinador sobre aquests fets. 

- Retornar en bon estat, quan li sigui demanat, el material esportiu propietat del 

CBSF que li hagués estat lliurat per a la pràctica esportiva. En cas de pèrdua per 

negligència, haurà de fer-se càrrec econòmic de la reposició. 

- Col·laborar correctament amb els monitors que estiguin al seu càrrec. 

- Seguir les directrius del coordinador i desenvolupar la tasca del pla de treball en-

comanada. 

- Mostrar en tot moment companyonia, respecte i unió envers tots els integrants del 

seu equip i de la resta del Club. 

- Assistir a tots els actes esportius o socials organitzats pel Club on sigui requerida 

la seva presència. 

- Col·laborar, en la mesura de les seves possibilitats, en les tasques relacionades 

amb l'activitat quan se li demani. 

- Comportar-se en els entrenaments, desplaçaments i partits correcta i respectuo-

sament amb els altres membres de l’equip, àrbitres, altres entrenadors, públic i 

qualsevol persona relacionada amb el CBSF. 

- Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la temporada, 

sense perjudicar els interessos esportius del CBSF. 

- Atendre les consultes i reclamacions que li exposin els jugadors i monitors. 

 

2.3.6.- L’entrenador és el responsable dels jugadors del seu equip des de l’hora 

d’inici de l’entrenament (o convocatòria pel partit)  fins que hagin abandonat el vesti-

dor. 

Sota cap concepte l’entrenador podrà expulsar a un jugador menor d’edat fora del 

recinte del pavelló en horari d’entrenament. Aquest haurà de romandre a la zona 

d’entrenament fins a l’hora de finalitzar el mateix, llevat que el vinguin a buscar els 

pares abans d’hora. 

Si en el seu equip té jugadors menors d’edat, no podrà abandonar el pavelló, tenint 

cura dels menors, fins que els hagin recollit a tots.  

 



2.3.7.- L’entrenador no té facultat per sancionar cap jugador, fora de l’expulsió pun-

tual en l’entrenament o partit que s’està celebrant. 

 

CAPÍTOL QUART.-  EL DIRECTOR TÈCNIC 

 
2.4.1.- Als efectes d'aquest Reglament és Director Tècnic la persona que, posseint 

el títol d'entrenador necessari que s’exigeix per l'equip del CBSF que participi en la 

competició de màxima categoria organitzada per la FCBQ, està facultada per poder 

actuar com a entrenador en qualsevol equip del CBSF d'edat i categoria igual o infe-

rior a l'equip per al qual té llicència i, per tant, podrà ser inscrit com a entrenador en 

l'acta d'un partit sempre que presenti la corresponent llicència federativa.  

Amb el lliurament de la corresponent llicència federativa restarà vinculat al CBSF per 

una temporada, durant la qual quedarà subjecta a les jurisdiccions  federativa i del 

CBSF.  

 

2.4.2.- Per ser Director Tècnic es requereix: 

- Ser major d’edat. 

- Haver estat seleccionat per l'equip tècnic del CBSF. 

- Disposar del corresponent títol d’entrenador reconegut per la Federació   Catalana 

de Basquetbol  que  li  permeti dirigir  l’equip del CBSF que participi en la competi-

ció de màxima categoria organitzada per la FCBQ. 

-  Haver signat la llicència esportiva de vinculació amb el CBSF.  

 

2.4.3.- El Director Tècnic podrà compaginar la seva tasca amb la d’entrenador d’un 

equip del CBSF. 

 

2.4.4.-  El Director Tècnic té els mateixos drets i obligacions que l’entrenador. 

 

CAPÍTOL CINQUÈ.-  ELS DELEGATS D’EQUIP 

 
2.5.1.- Als efectes d'aquest Reglament és  Delegat d’equip la persona que té en-

comanada, en els partits, la representació d’un equip enquadrat en el CBSF i 

disposa de la corresponent llicència federativa.  

Amb el lliurament de l'esmentada llicència, el delegat d’equip resta vinculat al CBSF 

per una temporada, durant la qual queda subjecta a les jurisdiccions federativa i del 

CBSF.  

 

2.5.2.- Per ser delegat d’equip, i actuar com a tal, d’algun dels equips federats es 

requereix: 

- Ser major d’edat 

- Haver estat seleccionat per l'equip tècnic del CBSF,  

- Haver signat la llicència esportiva de vinculació amb el CBSF.  

 

2.5.3.- El Delegat d’equip té dret a: 

- Ser respectat com a persona i en la seva intimitat. 

- Ser defensat davant d’ofenses. 

- Ser tractat amb justícia i equanimitat. 



 

 

 

 

 

- Rebre consideració a la seva activitat esportiva. 

- Adreçar-se a l’entrenador, monitor i al Coordinador per exposar el que cregui con-

venient. 

- Seure a la banqueta del seu equip durant els partits. 

 

2.5.4.- El delegat d’equip té les obligacions de: 

- Sotmetre's a la disciplina esportiva del CBSF. 

- Assistir als partits del seu equip. 

- Ocupar-se en els partits de les comeses administratives i d'auxiliar l'entrenador en 

les tasques que l’indiqui. 

- Comunicar al Coordinador qualsevol incidència ocasionada per la conducta 

d’algun jugador, monitor o entrenador, per lesió, per deteriorament o pèrdua de ma-

terial esportiu, o qualsevol altre incidència de la que es pugui responsabilitzar al 

CBSF. 

 

2.5.5.- Els delegats d’equip no intervindran en cap qüestió de caràcter tècnic o es-

portiu. 

 

2.5.6.- Una mateixa persona pot tenir llicència federativa  de delegat d'equip a favor 

de  diversos equips del CBSF.  

 

2.5.7.- Les tasques del Delegat d’equip no seran remunerades. 

 

2.5.8.- Atès que per motius de planificació esportiva hi haurà membres del CBSF 

que disposaran de llicència federativa de “delegat d’equip” i no exerc iran aquest 

càrrec, s’ha de concretar que el contingut d’aquest capítol serà d’aplicació exclusiva 

a aquells “Delegats d’equip” que realment desenvolupin aquesta tasca, aplicant-se 

als demés les normes que els hi corresponguin per raó de la seva veritable funció. 

 

CAPÍTOL SISÈ. - ELS DELEGATS DE CAMP 
 

2.6.1.- Als efectes d'aquest Reglament és Delegat de Camp la persona enquadra-

des en el CBSF que té lliurada la corresponent llicència federativa.  

Amb el lliurament de l'esmentada llicència, el delegat de camp resta vinculat al 

CBSF per una temporada, durant la qual queda subjecta a les jurisdiccions federati-

va i del CBSF.  

 

2.6.2.- Per ser delegat de camp es requereix: 

- Ser major d’edat. 

- Haver estat seleccionat per l'equip tècnic del CBS.,  

- Haver signat la llicència esportiva de vinculació amb el CBSF.  

 

2.6.3.- El Delegat de camp té dret a: 

- Ser respectat com a persona i en la seva intimitat. 

- Ser defensat davant d’ofenses. 

- Ser tractat amb justícia i equanimitat. 



- Rebre consideració a la seva activitat esportiva. 

- Adreçar-se a l’entrenador, monitor, delegat d’equip i al Coordinador per exposar el 

que cregui convenient. 

- Seure a la banqueta del seu equip durant els partits disputats en camp aliè. 

 

2.6.4.- El delegat de camp té les obligacions de: 

- Sotmetre's a la disciplina esportiva del CBSF. 

- Assistir als partits pel que sigui convocat, presentant-se al pavelló trenta minuts 

abans de l’inici del partit, i no abandonant-lo fins que ho hagi fet l’àrbitre que ha diri-

git l’encontre. 

- Ser present durant tot el partit en el terreny de joc i col·locar-se prop de la taula d'a-

notació. 

- Comunicar al Coordinador o a la Junta Directiva qualsevol incidència ocasionada 

per la conducta incorrecte d’algun jugador, per lesió, per deteriorament o pèrdua de 

material esportiu, per conducta de l’entrenador, per conducta de delegat d’equip, o 

qualsevol altre incidència de la que es pugui responsabilitzar al CBSF. 

- Controlar que la taula auxiliar estigui formada únicament pels auxiliars de taula de-

signats. 

- Repartir l’aigua als dos equips contrincants. 

- Indicar als àrbitres i a l'equip visitant els corresponents vestidors que s'hagin d'utilit-

zar.  

- Realitzar, amb tota diligència, les instruccions  que rebi de l'equip arbitral.  

- Facilitar a ambdós equips bancs i cadires suficients per a situar-hi l'entrenador, els 

jugadors i els altres acompanyants que vagin proveïts de la corresponent llicència.  

- 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 al-

tres persones que no siguin els auxiliars de taula.  

- 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.  

- Tenir cura que els vestidors que utilitzin l'equip arbitral i l'equip visitant restin ade-

quadament tancats i amb les corresponents mesures de seguretat. 

 

2.6.5.- La funció de delegat de camp és incompatible amb qualsevol altra en ocasió 

del partit. 

 

2.6.6.- Les tasques del Delegat de camp no seran remunerades. 

 

CAPÍTOL SETÈ.- ELS AUXILIARS  DE TAULA 

 
2.7.1.- Als efectes d'aquest Reglament és “auxiliar de taula” la persona enquadrada 

en el CBSF que tingui lliurada la corresponent llicència federativa.  

Amb el lliurament de l'esmentada llicència, els “auxiliars de taula”  resten vinculats al 

CBSF per una temporada, durant la qual queden subjectes a les jurisdiccions fede-

rativa i del CBSF.  

 

2.7.2.- Per exercir d’auxiliar en les taules no federades es requereix: 



 

 

 

 

 

- haver complert catorze anys d’edat. 

- haver estat seleccionat pel CBSF. 

- disposar de la llicència federativa d’auxiliar de taula vigent.  

 

2.7.3.- Pels partits en que no hi hagi designada taula federada el CBSF designarà, 

d’entre els seus membres amb disposició de la corresponent llicència federativa, un, 

dos o tres auxiliars per fer la taula. 

No obstant, el CBSF podrà designar com a segon auxiliar de taula a aquella perso-

na que, sense disposar de la llicència corresponent, es consideri, a criteri de l'equip 

tècnic del CBSF, vàlida per desenvolupar aquesta tasca. 

Les taules estaran integrades per un màxim de tres persones: anotador, cronome-

trador i cronometrador dels 24”. 

 

2.7.4.- L’auxiliar de taula membre del CBSF  té dret a: 

- Ser respectat com a persona i en la seva intimitat. 

- Ser defensat davant d’ofenses. 

- Ser tractat amb justícia i equanimitat. 

- Rebre consideració a la seva activitat esportiva. 

- Adreçar-se al Coordinador i Delegat de camp per exposar-li les consultes i recla-

macions que cregui convenient. 

- Ser gratificat pel CBSF amb les quantitats i formes aprovades per la junta directiva. 

 

2.7.5.- L’auxiliar de taula membre del CBSF  té, les obligacions de: 

- Sotmetre's a la disciplina esportiva del CBSF. 

- Presentar-se al pavelló trenta minuts abans de l’inici del partit. 

- Tenir una actitud respectuosa amb l’equip arbitral, demés membres de la taula, 

membres dels dos equips contrincants, i públic. 

- Desenvolupar la seva tasca correcta i esportivament. 

- Tenir desconnectat durant els transcurs del partit el telèfon mòbil.  

- A la finalització del partit pel que hagi estat designat, endreçar el material que 

s’hagi posat a la seva disposició per complir la seva tasca. 

- Anunciar al Coordinador, amb antelació suficient, la impossibilitat d'assistència a la 

taula per la que ha estat convocat. 

 

CAPÍTOL VUITÈ.- ELS EQUIPS 

 
2.8.1.- Als efectes d'aquest Reglament és equip aquell grup integrat per un  mínim 

d’un entrenador o monitor o delegat d’equip i varis jugadors, individualitzat dins la 

disciplina del CBSF i designat per l’Equip Tècnic.  

 

2.8.2.- Els equips federats estaran formats per un mínim de set i un màxim de dotze 

o quinze jugadors en funció de la competició i categoria on siguin inscrits, un entre-

nador i un delegat d’equip. Els equips que no participin en competició no tindran li-

mitacions al número de jugadors. 

 

2.8.3.- Els equips estaran formats pels jugadors assignats per l'equip tècnic. 



No podrà forma part d’un equip cap jugador que, prèviament, no hagi estat seleccio-

nat per l'equip tècnic. 

 

2.8.4.- Un jugador del CBSF, per entrenar-se en un equip del que no en forma part, 

haurà de  disposar d’autorització expressa del Coordinador. 

Està totalment prohibit que una persona que no pertanyi a la disciplina del CBSF 

s’entreni en un equip, fora que disposi d’autorització expressa de la Junta Directiva. 

Serà responsable d’aquest compliment l’entrenador de l’equip. 

 

2.8.5.- Els equips entrenaran obligatòriament dins dels horaris assignats i els com-

pliran estrictament per no perjudicar als demés equips. 

 

2.8.6.- Una vegada equipats, i abans de sortir a jugar o a entrenar, no es podrà en-

trar al terreny de joc fins rebre instruccions dels entrenadors. 

 

2.8.7.- És norma obligatòria de tots els equips, que els jugadors que surtin a la pista 

per disputar un partit saludin des del centre del camp (amb independència de la 

quantitat de públic assistent). Una vegada acabi el partit tots els jugadors saludaran 

als jugadors de l’altre equip, a l’àrbitre i també als jugadors de la banqueta. 

 

2.8.8.- Els jugadors de cada equip designaran un capità, que serà el tindrà la repre-

sentació dels demés jugadors i podrà adreçar-se al monitor, entrenador, delegat 

d’equip i coordinador per exposar-li les consultes i reclamacions que en l’equip, re-

guin convenients. 

 

2.8.9.- Els equips es constitueixen per una temporada, si bé és objectiu del CBSF 

mantenir el mateix bloc en les següents temporades. 

 

CAPÍTOL NOVÈ.-  L’EQUIP  TÈCNIC 

 
2.9.1.- Als efectes d'aquest Reglament l’Equip Tècnic del CBSF és aquell grup de 

format pel Coordinador i els entrenadors designats per la Junta Directiva que té com 

funció determinar les directrius esportives que han de regir per tots els equips del 

CBSF durant la temporada. 

 

2.9.2.- L’equip Tècnic, i cada un dels seus membres, serà elegit, o destituït, per 

acord de la Junta Directiva del CBSF. 

 

2.9.3.- L’Equip Tècnic tindrà independència total pel que fa a l’aplicació de criteris 

esportius en els entrenaments, formació d’equips i desenvolupament de partits, 

sempre amb l’ànim i objectiu d’aconseguir els objectius fixats per la Junta Directiva 

al començament de cada temporada. 

L’Equip Tècnic confeccionarà, abans del inici de temporada, un pla de treball en el 

que hi constaran els objectius esportius, la formació d’equips i els grups 

d’entrenament. 

 

2.9.4.-  L’Equip Tècnic desenvoluparà la seva tasca amb el vist i plau de la Junta 

Directiva.  



 

 

 

 

 

 

2.9.5.-  Les decisions de l’Equip Tècnic es transmetran als seus destinataris (entre-

nadors i equips) a través del Coordinador esportiu. 

 

2.9.6.- L’equip Tècnic estarà integrat per un nombre senar de membres, i les seves 

decisions s’hauran de prendre amb el vot favorable de la majoria simple dels seus 

membres. 

 

2.9.7.- Les tasques de l ‘Equip Tècnic  no seran remunerades. 

 

CAPÍTOL DESÈ.- EL COORDINADOR 

 
2.10.1.- Als efectes d'aquest Reglament, el Coordinador esportiu és la persona que, 

enquadrada en el CBSF, té la funció de  gestionar, seguir i controlar els equips i ju-

gadors, en totes les categories i edats, vigilant el compliment adequat de la formació 

integral de tots i cada un dels jugadors del CBSF. 

Amb l’acceptació del càrrec resta vinculat al CBSF per una temporada, durant la 

qual queda subjecta a les jurisdiccions federativa i del CBSF.  

 

2.10.2.- Per ser Coordinador del CBSF, es requereix: 

- Ser major d’edat. 

- Haver estat seleccionat per la Junta Directiva del CBSF. 

 

2.10.3.- El Coordinador és elegit, o destituït per acord de la Junta Directiva del 

CBSF, i és l’enllaç natural entre la Junta Directiva i la resta de l’Equip Tècnic i espor-

tistes del CBSF.  

Tindrà capacitat per resoldre els problemes quotidians del dia a dia, mentre que els 

de més magnitud els posarà en coneixement del Comitè de Disciplina i/o de la Junta 

directiva, els quals procediran a la seva valoració. 

 

2.10.4.- El Coordinador podrà compaginar la seva tasca amb la d’entrenador, dele-

gat d’un equip i la de Director Tècnic del CBSF. 

 

2.10.5.-  El Coordinador té dret a: 

- Ser respectat com a persona i en la seva intimitat. 

- Ser defensat davant d’ofenses. 

- Ser tractat amb justícia i equanimitat. 

- Rebre consideració a la seva activitat esportiva. 

- Adreçar-se a la Junta Directiva per exposar el que cregui convenient. 

- Ser gratificat pel CBSF amb les quantitats i formes aprovades per la Junta Directi-

va. 

 

2.10.6.-   El Coordinador té especialment atribuïdes les facultats de: 

- Poder passar els jugadors, comptant amb el parer dels jugadors, pares i entrena-

dors dels equips afectats, d’un equip a un altre, per motius tècnics i esportius, sem-

pre que no s’incompleixin els Reglaments de la Federació Catalana de Basquetbol. 



- Proposar a la Junta Directiva el nomenament dels entrenadors per a cada tempo-

rada, així com la destitució en els seu càrrec de qualsevol entrenador que no com-

pleixi amb les seves responsabilitats, segons el redactat en el present Reglament, 

tenint de prendre la decisió final la Junta Directiva. 

- Formar els equips per a cada temporada, si bé, en totes les categories es procura-

rà formar els equips per anys de naixement. En el cas que en una mateixa categoria 

hi hagi dos equips, podrà proposar a la Junta, formar els equips pel nivell de joc dels 

seus jugadors, donant-se la circumstància que un mateix equip tingui jugadors que 

hagin nascut amb un any de diferència. 
- Autoritzar als jugadors poder entrenar-se i/o jugar amb altres equips del CBSF. 

- Designar entrenadors i/o monitors substituts per cobrir les vacants temporals. 

 

2.10.7.- El Coordinador té les obligacions de: 

- Sotmetre's a la disciplina esportiva del CBSF, 

- Comunicar als entrenadors els objectius esportius, així com les normes, reglaments 

i funcionament del CBSF. 

- Executar els acords de la Junta Directiva en l’àmbit de les seves competències. 

- Executar les decisions de l’Equip Tècnic. 

- Estar sempre en disposició de clarificar qualsevol dubte, comentari, petició o re-

clamació dels entrenadors, monitors, delegats, jugadors o pares del CBSF. 

- Informar a la Junta Directiva de qualssevol incidència de caire esportiu o social que 

tingui transcendència més enllà del desenvolupament normal d’entrenaments o par-

tits. 

- Mantenir les mateixes formes, respecte i actituds exigides a qualsevol altre com-

ponent del CBSF en qualsevol situació. 

- Complir les recomanacions i obligacions que li són assignades pel present Regla-

ment, així com les que li siguin encomanades per la Junta Directiva. 

- Confeccionar els horaris dels entrenaments i partits dels diferents equips. 

-  Acordar la categoria que s’inscriuran cada un dels equips.  

- Tramitar la inscripció dels diferents equips a la Federació Catalana de Bàsquetbol. 

- Tramitar la renovació, alta i la baixa de les fitxes federatives.  

- Informar als jugadors i als pares de l’estat/situació de les revisions mèd iques. 

- Coordinar partits amistosos amb la col·laboració dels entrenadors i delegats dels 

diferents equips. 

- Repartir els equipatges i recollir-los al final de temporada amb la col·laboració dels 

entrenadors i delegats. 

- Supervisar el material necessari per a les activitats dels equips del CBSF. 

- Organitzar amb la Junta Directiva, les diferents activitats del CBSF, tal com són la 

presentació, torneigs, tancament de la temporada i altres propostes. 

- A principi de temporada, ha de preparar una reunió amb els pares de cada catego-

ria per poder donar a conèixer els objectius, reglaments i el funcionament del CBSF. 

Aquesta reunió es farà juntament amb els entrenadors i algun membre de la Junta 

Directiva. 

- Comunicar a la Junta Directiva els suggeriments o queixes que li hagin estat 

transmeses pels diferents  membres del CBSF.  

- Controlar els entrenaments, inspeccionant les actituds i comportaments dels entre-

nadors, monitors i jugadors, fent-los els advertiments que siguin necessaris pel seu 

correcte desenvolupament. 

- Controlar els calendaris de competició i fer les sol·licituds de canvi. 



 

 

 

 

 

 

CAPÍTOL ONZÈ.-  PARES I TUTORS 
 

2.11.1.-  La inscripció d’un jugador al CBSF suposa el coneixement i l’acceptació 

per part dels pares, mares o tutors (en endavant “pares”) de l’ideari i la normativa 

interna, així com procurar que els seus fills els respectin. 

 

2.11.2.-  Els pares tenen el dret a: 

- Ser respectats com a persona i en la seva intimitat. 

- Ser defensats davant d’ofenses. 

- Ser tractats amb justícia i equanimitat. 

- Ser informats de la marxa esportiva i del comportament del seu fill. 

- Adreçar-se al Coordinador per formular queixes o suggeriments. Totes aquestes 

accions han de dirigir-se al coordinador per escrit, estant aquest obligat a contestar 

en un termini màxim d’una set dies naturals. Si es tractés d’una qüestió de poca im-

portància es podrà fer verbalment. 

 

2.11.3.-. Els pares tenen les obligacions de: 

- Facilitar, al principi de cada temporada, les dades personals i autoritzacions que 

es sol·licitin. 

- Responsabilitzar-se de que la documentació sol·licitada sigui vigent i lliurar-la dins 

dels terminis assenyalats. 

- Efectuar els pagaments acordats i demanats pel CBSF de la manera establerta. 

L’incompliment podrà suposar la suspensió dels drets del jugadora fins el seu com-

plet pagament. 

- Col·laborar en els desplaçaments als partits i competicions, vetllant perquè els ju-

gadors hi siguin amb l’antelació necessària fixada pels entrenadors. 

- Sempre que no s’utilitzi transport en autobús pels desplaçaments els pares es 

comprometen a traslladar particularment al seu fill a la pista de joc de l’equip contra-

ri. En el cas que el pare del jugador no pugui transportar-lo haurà de buscar una per-

sona alternativa que se’n faci càrrec. 

Si un nombre de pares que superin la majoria decideixin el transport amb autobús 

per un, varis o tots els desplaçaments, podran organitzar-lo sense obligar a la resta 

utilitzar-lo, fent-se càrrec, entre ells, de l’import i sense responsabilitat pel CBSF. 

- En els entrenament i partits situant-se sempre a la zona de públic. 

- En els entrenament i partits tenir una actitud correcte amb els seguidors contraris, 

jugadors, àrbitres, delegats,..., defugint comportaments violents o insultants en qual-

sevol manifestació esportiva (Es recorda que també representen a l’equip i el 

CBSF). 

- Acompanyar els jugadors menors d’edat a l’entrada i sortida dels entrenaments, 

partits i esdeveniments, llevat que autoritzin expressament que puguin venir i marxar 

sols. Aquesta autorització serà necessàriament per escrit. 

- Fomentar l’esperit de companyerisme a nivell de club. 

- Comprometre’s a que els seus fills respectin les normes establertes per aquest 

Reglament. 

2.11.4.- Els pares tenen prohibit l’accés als vestuaris, exceptuant que sigui amb el 



permís dels entrenadors. 

 

CAPÍTOL DOTZÈ.-  ELS SOCIS 

 
2.12.1.- Als efectes d'aquest Reglament són socis, tal com diu l’article 2.1.1. dels 

Estatuts del CBSF, les persones físiques que han sol·licitat l'admissió a la junta di-

rectiva i han estat acceptades; i totes aquelles persones a qui l'assemblea general 

hagi atorgat aquesta condició (soci d’honor) i l’hagin acceptat. 

 

2.12.2.- Els socis, a més dels drets socials exposats en l’article 2.1.4. dels Estatuts, 

tenen dret a: 

-.Ser respectats com a persona i en la seva intimitat. 

- Ser defensats davant d’ofenses. 

- Ser tractats amb justícia i equanimitat. 

- Ser informats de la marxa esportiva del CBSF. 

- Adreçar-se al Coordinador per formular queixes o suggeriments referides al des-

envolupament esportiu. Totes aquestes accions han de dirigir-se al coordinador per 

escrit, estant aquest obligat a contestar en un termini màxim d’una set dies naturals. 

Si es tractés d’una qüestió de poca importància es podrà fer verbalment. 

 

2.12.3.- Els socis, a més de les obligacions socials exposades en l’article 2.1.5. dels 

Estatuts, tenen les obligacions que els hi corresponen, segons el cas, per aplicació 

de les normes establertes en l’àmbit personal esportiu. 

 
CAPÍTOL TRETZÈ .- LA JUNTA DIRECTIVA 

 

2.13.1.- La Junta Directiva, tal com diu l’article 3.3.1. dels Estatuts socials, és l'òrgan 

de govern, gestió, administració i representació de l’entitat. Té la funció de promou-

re, dirigir i executar les activitats esportives i les altres previstes en els estatuts, com 

també, gestionar el funcionament de l’entitat segons els acords de l’assemblea ge-

neral. 

 

2.13.2.- En el marc de la funció esportiva, la Junta Directiva desenvoluparà les seves 

tasques en comissions de treball. 

 

2.13.3.- La junta Directiva determinarà els objectius esportius previstos per la prope-

ra temporada, els quals s’exposaran abans de finalitzar la temporada anterior, en 

l’assemblea ordinària anual. 

 

2.13.4.- La Junta Directiva contractarà el Coordinador esportiu i designarà l’Equip 

Tècnic que determinarà les directrius esportives necessàries per assolir els objec-

tius fixats per la temporada. 

 

2.13.5.- Els entrenadors, monitors i Director Tècnic seran contractats per la Junta 

Directiva amb l’assessorament tècnic del coordinador esportiu. 

 

2.13.6.- La Junta Directiva ratificarà els càrrecs dels delegat d’equip i de camp pro-



 

 

 

 

 

posats pel Coordinador. 

 

2.13.7- La Junta Directiva podrà nomenar un Comitè de Disciplina que tingui com a 

funció vetllar pel compliment del Reglament. 

 

2.13.8.- La Junta Directiva ratificarà el nomenament dels auxiliars de taula proposats 

pel Coordinador per fer les taules no federades. 

 

2.13.9.-  La potestat jurisdiccional de règim disciplinari correspon plenament a la 

Junta Directiva, i li confereix la facultat de conèixer, jutjar i, si s'escau, sancionar les 

infraccions de la conducta esportiva i associativa  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 del CBSF. 

 

2.13.10.- La Junta Directiva podrà nomenar un Comitè de Disciplina Esportiva que 

tingui com a funció resoldre els conflictes ocasionats pels jugadors per 

l’incompliment  del Reglament. 

 

2.13.11.- La Junta Directiva està obligada a contestar, en un termini màxim de set 

dies naturals, qualsevol queixa o suggeriment formulat, per qualsevol jugador, pare, 

delegat, monitor, entrenador, monitor, Director o Coordinador. 

 

2.13.12.- La Junta Directiva vetllarà pel bon comportament dels jugadors, represen-

tants, delegats, entrenadors, monitors i coordinador esportiu en totes les actuacions 

esportives o socials que realitzi el Club. 

 

2.13.13.- La Junta Directiva farà de mitjancera o vetllarà pels seus jugadors, repre-

sentants, delegats, entrenadors, monitors, coordinador esportiu que hagin formulat 

queixes de comportaments violents o insultants de representants dels esportistes o 

aficionats del propi Club o d’altres clubs, prenent les accions que es considerin 

oportunes en cada cas. 

 

2.13.14.- La Junta Directiva designarà el nom en que cada equip serà inscrit en les 

competicions federades. Aquest nom podrà ser: 

-  “C.B. Sant Feliu”,  

- “C.B. Sant Feliu” afegint-hi el nom comercial d’una empresa patrocinadora, 

- “C.B. Guíxols”. 

L’elecció del nom es farà per votació i s’elegirà el que resulti guanyador per majoria 

simple. 

 

CAPÍTOL CATORZÈ.-  ELS DIRECTIUS 

 
2.14.1.- Als efectes d'aquest Reglament  s’entén com a Directiu la persona que for-

ma part dels òrgans d’administració del CBSF sense vinculació laboral 

 



2.14.2.- El Directiu restarà subjecta a la normativa de l’estatut del directiu (regulada 

pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya) i les ju-

risdiccions  federativa i del CBSF  

 

2.14.3.- Atès l’article 142 del Decret 58/2010, els directius tenen els drets següents: 

a) Rebre el reemborsament de les despeses realitzades en el compliment de les 

seves activitats dins dels límits prèviament  establerts pel CBSF. 

b) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva condició de directiu. 

c) Disposar d’informació i documentació precisa per a la seva participació en els 

òrgans directius. 

d) Rebre amb caràcter permanent els mitjans materials necessaris per exercir cor-

rectament les funcions que els assignin. 

e) Ser assegurats contra els riscos d’accident i de responsabilitat civil que es derivin 

directament de l’exercici de la seva activitat. 

f) Qualssevol altres previstos per les normes estatutàries o reglamentàries de 

l’entitat esportiva catalana corresponent. 

 

2.14.4.- Atès l’article 143 del Decret 58/2010, els directius estan obligats a: 

a) Guardar confidencialitat de la informació rebuda i coneguda en el desenvolupa-

ment de les seves funcions, quan escaigui. L’obligació de confidencialitat subsisteix 

malgrat haver cessat en el càrrec. 

b) Actuar amb la diligència deguda en l’exercici de les seves funcions, atenint-se en 

tot moment a les finalitats estatutàries de l’entitat. 

c) Respectar i tenir cura dels recursos materials que posin a la seva disposició el 

CBSF. 

d) Complir els compromisos adquirits amb el CBSF en l’exercici de les  funcions 

directives. 

e) Participar en les activitats formatives que s’organitzen per complir amb diligència 

les seves funcions. 

f) Rebutjar tot tipus de contraprestació econòmica o d’altra tipus no prevista en 

el referit Decret. 

g) Promocionar la igualtat entre dones i homes, així com dur a terme actuacions 

per tal d’eradicar la discriminació per raó de sexe en l’esport. 

h) Continuar en l’exercici de les seves funcions fins a la presa de possessió dels  

successors, llevat cas de força major. 

i) Acatar els acords i resolucions adoptats pels òrgans competents. 

j) Proporcionar tota la documentació i informació necessària als nous directius  

que hagin de substituir els directius sortints. 

k) Abstenir-se d’assistir i intervenir en les deliberacions que afectin a assumptes  

en què tinguin un interès personal. Es considera que també existeix interès personal  

del directiu quan l’assumpte afecta a un membre de la seva família, fins al tercer 

grau de consanguinitat o d’afinitat, o a una societat, entitat u organisme on exerceix  

un càrrec directiu o hi té una participació significativa. 

l) Assistir a les reunions dels òrgans dels quals forma part i participar activament en 

les seves deliberacions per tal que el seu criteri contribueixi a prendre les decisions 

adients. 

m) Utilitzar degudament l’acreditació. 

n) Complir les normes establertes per aquest  Reglament. 

o) Posar en coneixement dels organismes pertinents qualsevol sospita d’actuació 



 

 

 

 

 

corrupta o fraudulenta. 
 

 

TÍTOL TERCER.- LA JURISDICCIÓ D’ÀMBIT COMPETITIU 
 
3.1.- Sense perjudici de les facultats que corresponen als àrbitres per a jutjar les in-

fraccions de les regles de joc comeses durant els partits, la potestat jurisdiccional 

del CBSF, en l'àmbit competitiu, queda sotmesa a la dels reglaments que regulen 

les competicions on participin els equips del club. 

 

3.2.- Atès que el CBSF és una entitat federada adscrita a la Federació Catalana de 

Bàsquetbol, la potestat jurisdiccional 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. 

 

3.3.- La potestat jurisdiccional de règim competitiu conferida als òrgans federatius 

competents els hi confereix la facultat de conèixer i resoldre les reclamacions pre-

sentades 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 aquest sentit, i a títol indicatiu, correspon a la jurisdicció d'aquest àmbit competi-

tiu: 

- Les reclamacions presentades amb la finalitat de donar per acabada la vinculació 

esportiva entre jugadors o entrenadors i el CBSF. 

- Les discrepàncies entre jugadors i el CBSF sobre la concessió o denegació de les 

corresponents cartes de baixa.  

 

3.4.- El CBSF podrà prendre decisions (i/o sancions) que ampliïn les adoptades per 

els Òrgans disciplinaris de la Federació de Bàsquet Catalana, com  a conseqüència 

de les infraccions de les regles de joc, comeses amb motiu de la celebració d'un 

partit organitzat o autoritzat per la Federació, i des les infraccions de la conducta 

esportiva que vulnerin el que disposen les normes específiques de disciplina i convi-

vència esportiva. 

 

TÍTOL QUART.- LA JURISDICCIÓ D’ÀMBIT DISCIPLINARI 

 
CAPÍTOL PRIMER.- EL COMITÈ DE DISCIPLINA ESPORTIVA 

 

4.1.1.- Per tal d’aconseguir un millor equilibri i una millor imparcialitat en la conside-

ració d’una falta o infracció concreta comesa per un jugador, monitor o entrenador, 

és crearà una comissió que s’encarregarà de vetllar per la correcta aplicació 

d’aquest reglament. 

A tal fi la Junta Directiva nomenarà un Comitè de Disciplina Esportiva que tindrà 

com a funció vetllar que jugadors, monitors i entrenadors compleixin el Reglament. 

Mentre no estigui constituït el Comitè aquesta funció la desenvoluparà la Junta Direc-

tiva. 



 

4.1.2.- El Comitè de Disciplina Esportiva serà un òrgan permanent, tindrà una vigèn-

cia d’una temporada i només es renovarà en cas de renúncia d’algun dels seus 

membres. 

 

4.1.3.- La potestat jurisdiccional de règim disciplinari confereix al Comitè de Disci-

plina Esportiva, en referència als jugadors, monitors i entrenadors la facultat de co-

nèixer, jutjar i, si s'escau, sancionar les infraccions de la conducta esportiva i asso-

ciativa  que vulnerin el que disposen les normes específiques de disciplina i convi-

vència  esportiva; així com les infraccions a la conducta associativa que comportin 

un perjudici  per al bon ordre de les relacions entre els membres del CBSF. 

 

4.1.4.- L’actuació del Comitè de Disciplina Esportiva es podrà demanar a instància 

del Coordinador, de qualsevol altre membre o soci del CBSF que presenti una re-

clamació raonada; o d’ofici per qualsevol membre de la junta directiva. 

 

4.1.5.- El  Comitè de Disciplina Esportiva, estarà integrat per un nombre senar 

d’integrants i format per un membre de la junta directiva, el Coordinador esportiu, un 

entrenador del club, un jugador major de 18 anys i un representat dels pares. 

 

4.1.6.- La Junta Directiva designarà a un dels seus membres per formar part del 

Comitè durant una temporada, i a un substitut. L’elecció es farà mitjançant votació 

(majoria simple). 

 

4.1.7.- En reunió convocada pel Coordinador, els entrenadors designaran a un en-

trenador i un substitut per formar part del Comitè durant una temporada. L’elecció la 

comunicaran al Coordinador, qui, a la seva vegada la comunicarà a la junta Directiva 

per aprovar el nomenament. 

 

4.1.8.- En reunió convocada pel Coordinador, els jugadors de tots els equips de ca-

tegoria sènior del CBSF designaran a un jugador o jugadora, i un substitut, per for-

mar part del Comitè durant una temporada. L’elecció la comunicaran al Coordina-

dor, qui, a la seva vegada la comunicarà a la junta Directiva per aprovar el nomena-

ment. 

 

4.1.9.- El Coordinador proposarà a un grup de pares (mínim de deu) l’elecció d’un 

d’ells, i un substitut, per formar part del Comitè durant una temporada. L’elecció la 

faran els propis pares i la comunicaran al Coordinador, qui, a la seva vegada ho 

comunicarà a la junta Directiva per aprovar el nomenament.  

 

4.1.10.- Seran causa de recusació dels membres del Comitè les següents: 

- Tenir interès directe o indirecte en els fets que s'investiguen. 

- Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol dels interessats. 

- Tenir parentiu de consanguinitat amb algun dels interessats. 

En aquests supòsits els membres del Comitè afectats es podran declarar incompe-

tents, ocupant el seu lloc un substitut d’igual condició al substituït. 

 

4.1.11.- El Comitè de Disciplina Esportiva es constituirà a principi de la temporada 

(sempre abans del primer partit oficial), i els seus membres cessaran al finalitzar la 



 

 

 

 

 

temporada. 

 

4.1.12.- A la pàgina web del CBSF es publicaran els noms dels integrants i substi-

tuts del Comitè. 

 

CAPÍTOL SEGON.- RÈGIM SANCIONADOR 
 

4.2.1.- El règim disciplinari regulat pel Reglament s'entén sense perjudici de les res-

ponsabilitats davant de la Federació de les persones que hi estiguin sotmeses; i de 

les responsabilitats civil o penal en què poguessin incórrer les persones compreses 

en l’àmbit de la seva aplicació. 

 

4.2.2.- Als afectes del Reglament constituirà falta l’incompliment de les obligacions i 

deures senyalades en el “Títol Segon” del Reglament. 

 

4.2.3.- Les sancions tenen un caràcter preventiu i correctiu. La seva imposició sem-

pre tindrà com a finalitat la de mantenir l’interès general i el prestigi del basquetbol i 

del CBSF. 

 

4.2.4.- Les sancions que es poden imposar, d'acord amb el present Reglament i per 

raó de les faltes que s'hi preveuen, son l’exclusió del càrrec; suspensió temporal i 

advertiment segons el cas. 

En el cas dels jugadors són l’exclusió de l'activitat; suspensió temporal i advertiment 

segons el cas. 

 

4.2.5.- Les sancions que siguin aplicades pel Comitè de Disciplina esportiva de la 

Federació Catalana de Basquetbol podran ser ampliades, segons el cas, si el Co-

mitè de Disciplina Esportiva del CBSF així ho creu convenient 

 

4.2.6.- A l'autor de dues o mes faltes, li seran imposades totes les sancions previs-

tes per a les diverses infraccions que hagués comes. 

Tot i el que disposa el paràgraf anterior, si d'un mateixa infracció se'n derivessin du-

es o mes faltes, o si aquestes haguessin estat comeses en una mateixa unitat d'ac-

tuació, podrà ser imposada la sanció corresponent a la falta mes 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. 

 

4.2.7.- La suspensió per un determinat nombre de partits o jornades, implicarà la 

prohibició d'alinear-se o d'intervenir en tants partits o jornades següents a la data de 

la sanció, estant obligat a assistir, en el cas dels jugadors i entrenadors, als entre-

naments durant el període de sanció. 

 

4.2.8.- Quan un jugador sigui objecte d'expulsió en un partit, o bé figuri en l'acta ofi-

cial del partit amb una falta tècnica desqualificant, haurà de considerar-se suspès 

per als següents partits mentre no li sigui comunicada pel Coordinador la sanció im-

posada. Aquesta suspensió provisional es computarà a efectes de l'acompliment de 

la sanció que li sigui imposada. 



 

4.2.9.- Les sancions tenen tres graus: mínim, mitjà i  màxim. 

En principi si no hi concorreguessin circumstancies 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 en corresponguessin una o al-

gunes d'agreujants seran imposades en el seu grau màxim. Quan es presentin cir-

cumstàncies atenuants i agreujants, aquestes es compensaran per a determinar el 

grau de sanció. 

Dintre dels límits de cada grau, el Comitè de Disciplina Esportiva, atenent a la gra-

vetat dels fets, determinarà discrecionalment la sanció que correspongui imposar en 

cada cas. 

 

4.2.10.- Seran circumstàncies atenuants: 

- No haver estat sancionat les dos darreres temporades. 

- Haver procedit el culpable, per penediment espontani, a reparar o disminuir els 

efectes de la falta, o a donar satisfacció a l’ofès. 

- Haver precedit, immediatament a la comissió de la falta, una provocació suficient a 

judici del Comitè de Disciplina Esportiva. 

 

4.2.11.- Són circumstàncies agreujants: 

- Ser reincident en la mateixa temporada. 

- No acatar immediatament les decisions arbitrals. 

- Haver tingut el suport tumultuari d'altres persones. 

- Ser el causant, per la comissió de la falta, d'un desenvolupament anormal del partit. 

 

4.2.12.- Les sancions imposades al CBSF com a conseqüència de la conducta d’un 

jugador, entrenador o delegat estant com a espectador d'un partit, seran sanciona-

des com si estiguessin en joc o actuessin en el respectiu càrrec; i es podrà conside-

rar com agreujant específica la condició d'espectador. 

 

4.2.13.- És una circumstància eximent la forca major. D'igual manera, es considera-

rà circumstància eximent la legítima defensa, exercida en la mesura justa per a re-

pel·lir una agressió. 

 

4.2.14.- Atès que les sancions federatives imposades als membres d’un club (juga-

dor, entrenador, delegat,...) comporten com a sanció accessòria una multa al club al 

qual pertany la persona sancionada,  el CBSF podrà exigir el pagament de la multa 

al causant (o al seu representant) i apartar-lo temporalment de la disciplina del 

CBSF fins que l’hagi fet efectiva.    

 

4.2.15.- Les sancions s'aplicaran als membres del CBSF, per les faltes comeses 

dins del Club o fora d'aquest quan estiguin representant-lo per qualsevol circumstàn-

cia i en qualsevol àmbit o lloc. 

 

4.2.16.- Qualsevol jugador que hagués de disputar algun partit mentre estigui pen-

dent d’una possible sanció, podrà fer-ho fins que sigui efectiva la notificació. 

 

CAPÍTOL TERCER.- LES INFRACCIONS O FALTES 



 

 

 

 

 

 

4.3.1.-. Seran faltes molt greus, sancionables amb suspensió de participació als 

entrenaments i partits, que poden arribar fins a l’expulsió temporal o total de l’entitat: 

- L'agressió consumada a un membre de l'equip arbitral, directiu, dirigent esportiu o 

algun membre de l'equip contrari, tècnic o espectador, o bé, en general, a qualsevol 

persona, quan aquesta acció sigui especialment greu o altament lesiva. 

- Els comportaments antisportius, les protestes, intimidacions o coaccions que im-

pedeixin realitzar un entrenament o partit o una competició o que obliguin a suspen-

dre-la temporalment o definitiva. 

.- Les protestes aïrades i ofensives, les intimidacions o coaccions fetes contra juga-

dors, entrenadors, àrbitres, directius i totes altres autoritats esportives. 

- Els abusos d’autoritat. 

- Registrar vídeos i fotos en els espais de vestidors i fer-ne un ús irresponsable. 

 

4.3.2. Seran faltes greus, sancionables amb suspensió de tres a sis partits: 

- Falta de respecte, amenaces, insults, coaccions, ofenses i actes vexatoris envers 

qualsevol component de l'equip arbitral, jugador, entrenador, directiu, delegat o es-

pectador, encara que ho siguin del CBSF. 

- Ofendre de forma reiterada les persones esmentades en el paràgraf anterior. 

- L'intent d'agressió a qualsevol de les persones esmentades en el paràgraf primer 

d'aquest article. 

- Participar de forma continuada en entrenaments organitzats per altres clubs sense 

l'autorització expressa del Coordinador esportiu. 

- Maltractar o malmetre el material o les instal·lacions esportives que el CBSF posi 

per a la practica esportiva, ja sigui durant l'activitat pròpiament dita o fora d'ella. 

- La desobediència manifesta a l’entrenador durant un entrenament o un partit. 

- La sostracció de qualsevol propietat, ja sigui del CBSF o alienes. 

 

4.3.3.- Seran faltes lleus, sancionables amb suspensió de dos a quatre partits: 

- Ofendre qualsevol component de l'equip arbitral, entrenador, jugador, directiu, de-

legat o espectador, encara que ho siguin del CBSF. 

- Emprar, durant el joc o l'entrenament, mitjans o procediments violents o perillosos, 

fent mal a un altre jugador. 

 

4.3.4.- Seran també faltes lleus, sancionables amb amonestació o suspensió fins a 

dos partits: 

- Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les instruccions de 

l'entrenador o desobeir-ne les ordres. 

- Protestar de forma insistent o reiterada les decisions arbitrals, de l'entrenador, dels 

directius o dels delegats. 

- Formular observacions de manera desconsiderada a qualsevol component de l'e-

quip arbitral, entrenador, jugador, directiu o delegat. 

- Cometre actes de desconsideració o menysprear de qualsevol manera l'autoritat o 

la dignitat de qualsevol component de l'equip arbitral, entrenador, jugador, directiu o 

delegat. 

- Emprar, durant el joc o l'entrenament, mitjans o procediments perillosos o bé vio-

lents atemptatoris contra la integritat d'un altre jugador. 



- Provocar o bé incitar al públic contra la correcta marxa d'un partit. 

- Expressar-se d'una manera atemptatòria al decòrum que es deu al públic, o bé 

ofendre algun espectador amb paraules o gestos, sempre que això no constitueixi 

una falta mes greu. 

- La falta d’assistència a dos entrenaments successius o quatre alterns durant la 

temporada sense justificar. 

- Faltar a un partit sense justificar. 

- Les faltes injustificades reiterades de puntualitat. 

- Faltar a tres partits al llarg de la mateixa temporada de manera justificada però per 

motius aliens a la salut. 

- Ser sancionat durant un partit per una tècnica desqualificant. 

- Negar-se a jugar en un equip de categoria superior quan li sigui requerit pel Coor-

dinador esportiu. 

- No anar, reiteradament, uniformat en els partits. 

- No portar la roba esportiva del CBSF en les convocatòries o altres activitats que ho 

requereixin. 

- Fer actuacions dins de l’àmbit de l’entitat que perjudiquin a la resta de companys. 

- Retirar-se d’un entrenament sense el consentiment de l’entrenador. 

- No dutxar-se després dels entrenaments o partits, sempre i quan les condicions 

higièniques i sanitàries de les instal·lacions siguin les òptimes. 

 

4.3.5.- Els pares i familiars dels nostres jugadors que provoquin amb la seva actua-

ció que el CBSF sigui sancionat pel Comitè de Competició de la Federació Catala-

na de Basquetbol, assumiran personalment les indemnitzacions econòmiques deri-

vades de la sanció que aquell Comitè imposi a la nostra Entitat. Si el pare o familiar 

d'un jugador no satisfés econòmicament la multa imposada, el jugador quedarà 

apartat de l'equip fins que la quantitat sigui satisfeta. 

 

4.3.6.- El pare o familiar que cometés alguna de les faltes molt greus o greus tipifi-

cades en aquest Reglament se li imposarà la sanció que s'estableixi en l'esmentat 

article, entenent-se la sanció com a assistència als partits. 

 

4.3.7.- Seran faltes lleus, comeses pels socis, pares o familiars dels jugadors, san-

cionables amb amonestació o suspensió d’assistència de fins a quatre partits: 

- Ofendre a qualsevol component de l'equip arbitral, entrenador, jugador, directiu, 

delegat o espectador. 
 

 

CAPÍTOL QUART.- EL PROCEDIMENT SANCIONADOR 
 

4.4.1.- Per imposar una sanció, és preceptiva la instrucció prèvia d’un expedient, pel 

qual l’infractor té dret a conèixer per escrit expedit per l’instructor, l’acusació feta 

contra ell. 

L’infractor podrà, en el termini de tres dies naturals des de la notificació de la comu-

nicació d’obertura de l’expedient, fer totes les al·legacions que estimi oportunes per 

la seva defensa davant l’instructor. 

 

4.4.2.-  La figura de l’instructor recaurà en la del Coordinador. 

 



 

 

 

 

 

4.4.3.- Un cop comunicada la instrucció de l’expedient, i vistes les al·legacions pre-

sentades per l’infractor, el Comitè de Disciplina haurà de dictar resolució en un ter-

mini màxim de set dies naturals,  a comptar des de la finalització del termini 

d’al·legacions. 

 

4.4.4.- Contra la resolució del Comitè de Disciplina l’infractor, en un termini de tres 

dies naturals des de la seva notificació, podrà interposar recurs davant la Junta di-

rectiva. 

 

4.4.5.- La Junta Directiva comptarà amb un termini de set dies naturals per resoldre 

el litigi, i comunicar a l’infractor la seva resolució. 

 

4.4.6.- Contra la resolució de la Junta Directiva l’infractor podrà interposar recurs 

davant la Federació Catalana de basquetbol seguint el procediment establert en els 

estatuts federatius.  

 

TÍTOL CINQUÈ.- LA JURISDICCIÓ D'ÀMBIT ELECTORAL 
 

CAPÍTOL PRIMER.- EL PROCEDIMENT  ELECTORAL 
 

5.1.1.-  La convocatòria d'eleccions correspon a l’assemblea general. 

 

5.1.2.- A l’efecte d’iniciar un procediment electoral, la junta directiva convocarà una 

assemblea general on s’han d’acordar, com a mínim, les qüestions següents: 

a) Convocar eleccions per a elegir els membres de la junta directiva. 

b) Designar per sorteig, entre tots els membres assistents, els socis que han de 

composar la junta electoral, formada per tres (3) membres titulars i tres (3) suplents. 

c) Aprovar el cens provisional dels electors. 

d) Aprovar el calendari electoral. 

e) Obrir el període en el que el cens electoral serà d’accés públic per als socis de 

ple dret, a l’efecte de permetre la presentació de reclamacions als efectes 

d’esmena. 

f) Designar el dia de reunió de l’assemblea general per procedir a l’acte de votaci-

ons. 

 

5.1.3.- Amb l’esmentat acord de l’Assemblea General comença el període electo-

ral i, per a la data assenyalada en el calendari electoral aprovat, es convocarà tots 

els membres de ple dret de l’entitat per procedir a l’elecció dels membres de la Jun-

ta Directiva.  

Entre el dia que es prengui l'acord de convocatòria d'eleccions i el dia de la realitza-

ció de l’elecció ha de transcórrer un mínim de dos (2) mesos naturals i un màxim de 

quatre (4) mesos naturals. 

 

5.1.4.- L'acord de convocatòria de les eleccions, el calendari electoral i el nom dels 

membres de la Junta Electoral restaran publicats, a partir del dia següent de l'acord 



adoptat per l'Assemblea General, en la pàgina web oficial del CBSF i en  el taulell 

d’anuncis del CBSF ubicat en el domicili social. 

 

5.1.5.- 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; i la data d'aprovació definitiva del cens electoral.  

c) Les dates i hores d'inici i finalització per a la presentació de candidatures.  

d) La data en la qual s’ha de dur a terme l’elecció dels membres de la Junta D irecti-

va.  

 

5.1.6.- La presentació de candidatures haurà de fer-se en un termini màxim que 

finalitzarà un (1) mes natural abans de la data assenyalada per a l’acte de l’elecció, 

mitjançant escrit dirigit al president de la Junta Electoral i adreçat al domicili social 

del CBSF, en el qual hi constarà la llista de tots els candidats, encapçalada pel qui 

es presenti com a President i signada per tots ells en prova de conformitat.  

 

5.1.7.- No podrà ser admesa cap candidatura en què hi figurin candidats que no reu-

neixin les condicions d'elegibilitat que s'exigeixen en els presents Estatuts. 

 

5.1.8.- 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 presen-

tació de la candidatura. 

En cas de no admissió d'alguna candidatura, s'haurà de donar les raons que ho de-

terminin. 

La Junta Electoral té l’obligació de facilitar una còpia del cens electoral a totes les 

candidatures formalment proclamades que així ho sol·licitin.  

 

5.1.9. Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, la 

Junta Electoral podrà acordar prorrogar el termini de presentació de candidatures 

un termini màxim de quinze (15) dies naturals comptats a partir del dia previst per la 

publicació de les candidatures, comunicant-ho a la Junta Directiva i publicant-ho, a 

partir del dia següent de l'acord, en la pàgina web oficial  del CBSF i en  el taulell 

d’anuncis del CBSF ubicat en el domicili social. 

 

5.1.10.- Si no es presenta cap candidatura o no es vàlida cap de les presentades, i 

la Junta Electoral decideix no prorrogar el termini de presentació, la  Junta Directiva 

cessant constituirà una Comissió Gestora, amb l'objectiu d'administrar l’entitat i con-

vocar i realitzar noves eleccions en un termini mínim de quaranta-cinc (45) dies natu-

rals i un màxim de tres (3) mesos naturals. 

 

5.1.11.- Si només es presentés o restés vàlida una única candidatura, no es realitza-

rà l'acte de la votació i la Junta Electoral farà la proclamació del President i de la 

nova Junta Directiva el dia previst per les eleccions; la qual s’haurà de notificar al 

Registre d'Entitats Esportives i a la Federació Catalana de Basquetbol. 

 

5.1.12.- Si s'haguessin presentat i acceptat més d'una candidatura, a la data i hora 



 

 

 

 

 

fixada en l'acord de convocatòria, es procedirà a l’acte electoral. 

En aquest acte només tindran dret de vot els socis que estiguin al corrent de paga-

ment de les quotes econòmiques fixades pel CBSF.  

 

5.1.13.-  La Junta Electoral controlarà l’acte de les votacions.  

 

5.1.14.- La votació serà secreta i es farà mitjançant una papereta, aprovada prèvia-

ment per la Junta Electoral, que s'introduirà dins una única urna. 

En cap cas seran admesos els vots per correu ni per delegació. 

Cada elector haurà de votar una sola candidatura i no s'admetrà cap modificació en 

la composició tancada de les candidatures.  

 

5.1.15.- A tots els efectes serà nul:  

a) El vot emès en una papereta no oficial.  

b) La papereta en la qual s'hagués introduït qualsevol modificació o esmena de la 

candidatura tancada.  

 

5.1.16.- Un cop acabada la votació, la Junta Electoral farà l'escrutini dels vots 

emesos i  redactarà la corresponent acta, en la qual hi haurà de figurar el nombre 

d'electors que haguessin exercit el seu dret de vot, els vots vàlids emesos, els vots 

nuls, el resultat de la votació i les incidències o reclamacions que s'hagin produït.  

 

5.1.17.-  En cas d'igualtat en el nombre de vots assolits entre dues o més candidatu-

res, es farà una segona votació, entre les candidatures empatades, set dies des-

prés, mitjançant convocatòria de la Junta Electoral que es publicarà en la pàgina 

web oficial del CBSF i en  el taulell d’anuncis ubicat en el domicili social. 

  

5.1.18.- L'acta de proclamació per la Junta Electoral de la candidatura guanyadora 

s'haurà de comunicar, mitjançant certificació, dins els deu dies hàbils següents, a al 

Registre d'Entitats Esportives i a la Federació Catalana de Basquetbol. 
 

CAPÍTOL SEGON.-  LA JUNTA ELECTORAL. 

 

5.2.1.- La junta electoral és l’òrgan a qui correspon l’exercici de la potestat jurisdic-

cional esportiva en l’àmbit electoral i estarà formada per tres (3) membres, un dels 

qual en serà president i un altre secretari. 

 

5.2.2.- Ha de resoldre les qüestions que puguin sorgir en el procés electoral de 

l’entitat dins els dos (2) dies hàbils següents a la presentació de la reclamació per 

part dels socis de ple dret que l’hagin plantejat. 

 

5.2.3.- Les seves resolucions es poden recórrer, en el termini de tres (3) dies hàbils 

següents al de la notificació objecte de recurs o al d’aquell en què la reclamació 

s’entengui desestimada tàcitament perquè no s’ha dictat cap resolució expressa en 

el termini abans citat, davant de: 

a) El comitè d’apel·lació de la federació esportiva catalana corresponent a l’esport 



principal de l’entitat si practica esport federat i està afiliada. 

b) El Tribunal Català de l’Esport si l’entitat no practica esport federat i no està afilia-

da a cap federació esportiva catalana.  

 

CAPÍTOL TERCER. CESSAMENT i PROVISIÓ DE VACANTS. 

 
5.3.1.- El cessament de les persones que composen la junta directiva es produeix, 

si és el cas, per les causes següents: 

a) Acabament del mandat natural per al qual es van elegir. 

b) Pèrdua de la condició de soci de ple dret de l'entitat. 

c) Mort, declaració d’absència o incapacitat que impedeixi l'exercici del càrrec. 

d) Decisió disciplinària que inhabiliti la persona per ocupar algun càrrec dels òrgans 

de govern o representació de l'entitat. 

e) Aprovació d'un vot de censura. 

f) Per dimissió de l’interessat formalitzada per escrit. 

 

5.3.2.- La suspensió del mandat  de les persones que composen la junta directiva 

es produeix per les causes següents: 

a) Sol·licitud de l'interessat quan hi concorrin circumstàncies que ho justifiquin i ho 

aprovi  la junta. 

b) Suspensió de la condició de soci. 

c) Temps que duri la instrucció d'un expedient disciplinari a una persona que en sigui  

component, si així ho acorda la junta directiva. 

d) Inhabilitació temporal, acordada per decisió disciplinària. 

 

5.3.3.- En cas de vacant per cessament del President, llevat per acabament natu-

ral del mandat o per suspensió, l'ha de substituir, successivament, el vice-president o 

la persona amb més antiguitat (primerament) i més edat de les que composen la 

Junta.  

 

5.3.4.- Les vacants per cessament de les persones que composen la junta 

directiva, llevat per acabament natural del mandat o per suspensió, s'han de cobrir 

en la primera reunió de l'assemblea general que tingui lloc a l’entitat. Mentrestant, 

per acord de la junta directiva es pot ocupar provisionalment el càrrec vacant per un 

soci de ple dret de l’entitat. 

 

CAPÍTOL QUART.-  EL VOT DE CENSURA. 

 
5.4.1.- Per sol·licitar un vot de censura contra el president de l'entitat, la totalitat de 

la junta, o qualsevol dels seus membres, ho ha de sol·licitar un mínim d’un quinze 

per cent (15%) dels membres de ple dret de l’assemblea general. 

 

5.4.2.- La sol·licitud ha de presentar-se, degudament formalitzada pels socis de ple 

dret de manera que permeti la seva identificació, davant la junta directiva. Aquest 

òrgan, a través del secretari ha de lliurar als sol·licitants acusament de rebuda de la 

petició. 



 

 

 

 

 

 

5.4.3.- Un cop comprovada l'adequació de la sol·licitud per part de la junta directiva, 

si aquesta és correcta, aquest òrgan convocarà una assemblea general, d’acord 

amb el previst en aquests estatuts, a l’únic efecte de debatre i votar el vot de censura 

presentat. 

 

5.4.4.- Per tal que l’assemblea general convocada a l’únic efecte de debatre i votar 

el vot de censura sigui considerada vàlidament constituïda hi haurà d’haver una as-

sistència mínima d’una tercera (1/3) part dels socis de ple dret. 

5.4.5.- El vot de censura només el pot acordar la majoria de les dos terceres (2/3) 

parts dels socis assistents a l'assemblea. 

 

5.4.6.- Un cop acordat el vot de censura, el President, la totalitat de la junta directiva 

o les persones membres a qui afecti cessaran automàticament. 
 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA 
 

Aquest Reglament de Règim Intern no pot contradir els Estatuts del Club Bàsquet Sant Feliu. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA 
 

Aquest Reglament de Règim Intern entrarà en vigor el dia primer de juliol de dos mil dotze. 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA 
 

Qualsevol situació o qüestió no contemplada en aquest Reglament, serà resolta segons els criteris 

establerts per la Junta Directiva, reunida en sessió extraordinària. 


