
 
 
 
 
 
 
 
ESPORTISTA  
 
ÉS EL QUI, NO SOLAMENT HA ENVIGORIT ELS SEUS MÚSCULS I 

DESENVOLUPAT LA SEVA RESSISTÈNCIA MITJANÇANT LA PRÀCTICA D’ALGUN 

ESPORT, SINÓ QUE, AMB AQUESTA PRÀCTICA, HA APRÉS A REPRIMIR LA 

CÓLERA, A SER TOLERANT AMB ELS COMPANYS, A NO APROFITAR-SE 

VILMENT D’UN AVANTATGE, A SENTIR INTIMAMENT COM UN DESHONOR LA 

MERA SOSPITA D’UNA TRAMPA, I A SUPORTAR AMB EL CAP ALT I AMB 

ALEGRIA EL DESENCÍS D’UN REVÉS.  
REVISTA “THE PUNCH”, 1850  
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TÍTOL PRELIMINAR 
 
Aquest reglament pretén ser el instrument que aglutini les normes més essencials de 
funcionament de l’estructura tècnic esportiva del Club Bàsquet Castellbisbal.  
 
Les diferents persones que hi intervenen (membres de la Junta Directiva, Direcció 
Tècnica, jugadors, entrenadors, delegats...) contribueixen a donar cos i forma a l’entitat, 
li proporcionen els recursos humans i materials per a desenvolupar-se, esportivament i 
socialment, i interactuen i conviuen dins i fora de les diferents instal·lacions on el Club 
Bàsquet Castellbisbal desenvolupa la pràctica esportiva, ja sigui a la nostra Vila, o fora 
d’aquesta en representació de l’entitat. 
 
Aquesta convivència porta a que s’hagin de regular unes normes de conducta 
essencials, que la facin possible. Per la seva obvietat es compleixen, però cal posar-les 
en coneixement de tothom. Al mateix temps, és necessari informar de les 
conseqüències que pot tenir el trencament d’aquestes normes de convivència, i de les 
actuacions disciplinàries que es poden emprendre. 
 
Així doncs, en els articles que seguiran a continuació, es detallaran els drets, deures i 
obligacions dels diferents usuaris de l’estructura tècnic esportiva del Club Bàsquet 
Castellbisbal envers l’entitat, determinar les normes d’ús de les instal·lacions i del 
material, i establir el règim disciplinari que serà d’aplicació. 
 
Al llarg de tot aquest text del Reglament Esportiu i Disciplinari, qualsevol referència a 
l’entrenador, al jugador, al delegat, etc, expressada en gènere masculí no és pas un 
signe discriminatori, i s’aplica, naturalment, també al gènere femení. Es tracta només de 
simplificar. 
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TÍTOL I. REGLAMENT DE FUNCIONAMENT INTERN 
 
 
 

TÍTOL I. CAPÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS 
 
Article 1r.-  El Club Bàsquet Castellbisbal, com a societat esportiva sense ànim de 
lucre, té com a activitat fonamental fomentar, potenciar i desenvolupar la pràctica del 
bàsquet en la vila de Castellbisbal. En aquest sentit, tots els membres de l’estructura 
tècnic esportiva del Club, en la mesura de la seva responsabilitat en qualsevol de les 
àrees d'actuació, estaran sotmesos als present Reglament. 
 
Article 1r-Bis.-  El present Reglament serà d’aplicació a qualsevol activitat organitzada 
pel Club Bàsquet Castellbisbal, ja sigui de caire esportiu, social, o de qualsevol altre 
mena. 
 
Article 2n.-   Es troben afectes al present Reglament, els següents col·lectius:  

1. El Cos Tècnic del Club, el qual compren al Director Tècnic, el 
Coordinador de Competició, el Coordinador de Promoció, el 
Preparador Físic, el Fisioterapeuta i tots i cadascun dels Entrenadors.  

2. La totalitat dels jugadors dels equips del Club (i els pares i mares o 
representants legals en el cas de jugadors menors d’edat), sigui quina 
sigui la categoria o nivell en què militin.  

3. Tots els delegats d'equips i/o de camp que tingui el Club.  

TÍTOL I. CAPÍTOL SEGON. ESTRUCTURA TÈCNIC ESPORTIVA 
 
Article 3r.-   Composició de l’Estructura Tècnic Esportiva  
 

1. El màxim òrgan del club a nivell esportiu serà l’Àrea Esportiva. L’Àrea Esportiva 
estarà formada pel Directiu responsable de la mateixa i per la Direcció Tècnica. 
La Direcció Tècnica estarà formada pel Director Tècnic i el Coordinador de 
Promoció. 

 
2. L’estructura tècnic esportiva del club estarà constituïda pels següents càrrecs i 

funcions : 
a. Directiu responsable de l’Àrea Esportiva.  
b. Director Tècnic. 
c. Coordinador de Promoció. 
d. Entrenador. 
e. Entrenador ajudant. 
f. Delegat d’equip. 
g. Delegat de camp. 
h. Preparador Físic. 
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3. Correspon a la junta directiva la formació, el nomenament i el cessament dels 

càrrecs que formen l’organigrama esportiu del club. 
Aquest càrrecs podran ser ocupats per membres de la junta, socis de l’entitat, 
entrenadors o d’altres persones que, a criteri de la junta, siguin adequades per 
desenvolupar les funcions inherents als càrrecs. 
Cadascun dels càrrecs de la Direcció Tècnica pot estar format per una o més 
persones. Tanmateix una sola persona podrà assolir més d’un dels càrrecs de 
l’organigrama esportiu sempre que els pugui desenvolupar amb suficient 
normalitat, eficiència i eficàcia. 

 
4. El CB Castellbisbal agrupa els seus equips en quatre categories: 

a. Escola - Iniciació. 
b. Promoció: Categories Premini, Mini, Preinfantil, Infantil i Cadet. 
c. Competició: Categories Júnior, Sots 21 i Sènior. 
d. Social: Resta d’equips. 

 
5. Els jugadors ingressaran en les categories Escola - Iniciació i Promoció segons 

la seva edat. En les categories de Promoció, els jugadors promocionaran a 
l'equip immediatament superior amb el pas del temps i en funció de la seva edat. 
En els equips de la categoria Competició la pertinença o  promoció a un equip, 
d'un jugador, serà determinada per la Direcció Tècnica, en funció de la 
planificació o necessitats de cada temporada. 

 
 
 
Article 4t.-   Funcions i Obligacions de l’Estructura Tècnic Espor tiva  
 

1. Funcions i obligacions de la Direcció Tècnica: 
 

La funció bàsica de la Direcció Tècnica és la presa de decisions de caire 
estrictament esportiu i de forma col·legiada. 
 
S’estableixen com funcions generals de la Direcció Tècnica: 

a. Establir objectius esportius i proposar la programació de la 
temporada de forma col·legiada. 

b. Realitzar recomanacions tècniques i transmetre als entrenadors la 
filosofia i la política del Club. 

c. Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern creant i 
participant en les respectives comissions organitzatives i/o 
disciplinàries que es puguin constituir. 

 
2. Funcions i obligacions del Director Tècnic: 

 
La figura del Director Tècnic té com objectiu establir un responsable dedicat 
fonamentalment als aspectes esportius del club.  
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Les seves funcions principals, que estaran sempre dins de l'àmbit esportiu, son: 

a. Formar part de la Direcció Tècnica. 
b. Proposar a la Junta Directiva el nomenament i cessament dels càrrecs 

que componen l'organigrama tècnic esportiu del Club. 
c. Coordinar la planificació de les temporades, competicions, torneigs i altres 

esdeveniments esportius en els quals participi el Club. 
d. Dirigir els grups de treball que formin els equips i programar les activitats 

que desenvolupin aquests grups de treball. 
e. Formar part amb veu i vot de les Comissions Esportives i Disciplinàries 

que s'estableixin. 
f. Representar els interessos del Club en aquells estaments que la junta 

directiva estimi oportú. 
g. Convocar i presidir les reunions de treball amb els entrenadors, 

preparador físic, delegats d'equip i/o delegats de camp. 
h. Establir, juntament amb el Coordinador de Promoció i amb 

l’assessorament dels entrenadors, els mètodes d'avaluació dels jugadors. 
i. Establir, juntament amb el Coordinador de Promoció, la formació i 

constitució dels diferents equips del club, aportant una visió global de 
Club. 

j. Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern creant i participant 
en les respectives comissions disciplinàries que es puguin constituir. 

 
També ostentarà les següents funcions, en relació als equips de la categoria 
“Competició”: 
a. Participar activament en el control i seguiment de la labor que ocupin i 

desenvolupin els entrenadors de la Categoria “Competició”. 
b. Coordinar l'execució material de la programació que s'estableixi en la 

temporada per els equips que formen la Categoria “Competició”. 
c. Formar part amb veu i vot de les Comissions Esportives i Disciplinàries que 

s'estableixin. 
d. Redactar informes d'aquells aspectes esportius que ho requereixin. 
e. Avaluar a petició del Cos Tècnic els fonaments tècnics tàctics mínims 

exigibles dels jugadors que componguin un grup. 
f. Informar al Cos Tècnic de tots aquells assumptes esportius i disciplinaris que 

afectin als equips que formen la categoria “Competició” i tots aquells que 
afectin al Club. 

g. Proposar aspectes relatius a la millora del funcionament tècnic esportiu 
(Material, metodologia, sistemes, etc.). 

h. Vetllar pel compliment actiu del present Reglament de Règim Intern en tot el 
que afecti als equips de la categoria “Competició”. 

 
3. Funcions i obligacions del Coordinador de Promoc ió: 
 

a. Formar part de la Direcció Tècnica. 
b. Dirigir i planificar els equips de les categories “Escola – Iniciació” i “Promoció”. 
c. Establir els objectius educatius i esportius d’aquestes categories. 
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d. Proposar la programació de la temporada. 
e. Proposar activitats que ajudin a desenvolupar els objectius programats en la 

planificació. 
f. Vetllar pel compliment del Reglament de Règim Intern creant i participant en 

les respectives comissions organitzatives i/o disciplinàries que es puguin 
constituir. 

g. Participar activament en el control i seguiment de la labor que ocupin i 
desenvolupin els entrenadors de les categories “Escola – Iniciació” i 
“Promoció”. 

h. Coordinar l'execució material de la programació que s'estableixi en la 
temporada per els equips que formen les categories “Escola – Iniciació” i 
“Promoció”. 

i. Formar part amb veu i vot de les Comissions Esportives i Disciplinàries que 
s'estableixin. 

j. Redactar informes d'aquells aspectes esportius que ho requereixin. 
k. Avaluar, a petició de la Direcció Tècnica, els fonaments tècnics - tàctics 

mínims exigibles dels jugadors que componguin un grup. 
l. Informar a la Direcció Tècnica de tots aquells assumptes esportius i 

disciplinaris que afectin als equips que formen les categories “Escola – 
Iniciació” i “Promoció” i tots aquells que afectin al Club. 

m. Proposar aspectes relatius a la millora del funcionament en la seva àrea 
esportiva (material, metodologia, sistemes, etc.). 

 
 
 

4. Funcions i obligacions de l’Entrenador: 
 
Seran funcions de l'Entrenador d'acord amb les directrius marcades per la 
Direcció Tècnica del Club: 

a. Programar la temporada. 
b. Proposar a la Direcció Tècnica el seu equip de col·laboradors. 
c. Proposar a la Direcció Tècnica la plantilla de jugadors. 
d. Dirigir els entrenaments i partits de l'equip o equips que li siguin assignats 

per la Direcció Tècnica. En cas de no poder assistir a algun entrenament 
i/o partit (per causa justificada) haurà de buscar un substitut (2on 
entrenador, delegat, altres entrenadors...) i ho comunicarà a la Direcció 
Tècnica amb la suficient antelació. 

e. Cada entrenador confeccionarà i presentarà, a principi de temporada, una 
llista amb el nom i telèfons dels integrants del seu equip (entrenador, 
delegat, jugadors). Donarà una còpia de la llista al seu referent de la 
Direcció Tècnica (Director Tècnic ó Coordinador de Promoció), el qual 
s'encarregarà de fer còpies de la mateixa, per a fer la distribució 
corresponent. 

f. Si detectés qualsevol problema per no poder jugar un partit, ho notificarà a 
la Direcció Tècnica amb temps suficient per a poder gestionar, si s’escau, 
un canvi de data. 
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g. Els dilluns es notificarà qualsevol incidència del partit del cap de setmana 
per a poder actuar el més aviat possible. Sempre que l’àrbitre del partit 
consigni un informe al dors de l’acta, s’haurà de notificar obligatòriament el 
dilluns corresponent. 

h. El dimecres de cada setmana: 
i. ��Confeccionarà i presentarà a la Direcció Tècnica (al seu referent 

de la seva categoria) la llista de jugadors convocats per al partit del 
cap de setmana. 

ii. ��Localitzarà i prepararà la segona equipació, si aquesta fos 
necessària per coincidència amb la de l'altre equip. 

iii. ��Notificarà a la Direcció Tècnica la necessitat de recórrer a 
jugadors d'altres equips per a completar o equilibrar el seu equip. 
Per als equips mes petits s’informarà també als pares (En cas de 
convocar jugadors d’equips inferiors es farà l’últim entrenament de 
la setmana amb tots els jugadors: els del equip i els de reforç). 

i. Fer complir el règim de sancions previstes per aquest Reglament Intern 
per les faltes comeses dintre del seu grup, prèvia notificació a la Direcció 
Tècnica. 

j. Conèixer i vigilar el compliment d'aquestes normes. 
k. Mantenir la disciplina del grup dintre i fora del Club. 
l. No suspendre/modificar horaris o dies d'entrenament sense coneixement 

de la Direcció Tècnica. 
m. Mantenir totes aquella reunions que la Direcció Tècnica estimi oportunes. 
n. Redactar els informes curriculars de l'evolució dels jugadors que li siguin 

sol·licitats per la Direcció Tècnica. 
o. Utilitzar tots aquells mitjans que el Club posi a la seva disposició. 
p. Mantenir i respondre del material lliurat per a ús del seu equip. 
q. Mantenir les instal·lacions i material comú, usat en entrenaments i partits, 

en perfecte estat. 
r. Quan el seu equip sigui convidat a un torneig haurà d’intentar contar amb 

un mínim de 8 / 10 jugadors. 
s. S’intentarà formar un equip amb 12 demanant jugadors als altres equips. 

Quan tingui confeccionat l’equip per poder assistir al torneig, ho notificarà 
a la Direcció Tècnica, per tal de que el Club trameti l’acceptació de la 
participació en el torneig. Si el torneig dura més d’un dia només 
s’acceptarà si es pot contar amb el equip complert per a tots els dies. 

t. Custodiar les fitxes del seu equip. 
u. No utilitzar el nom del Club sense permís exprés de la Direcció Tècnica. 
v. Formar part de les Comissions que la Direcció Tècnica estimi convenient. 

 
5. Funcions i obligacions del Delegat d’Equip: 

 
Dependrà directament de l'entrenador. La seva labor principal és la de col·laborar 
en totes aquelles funcions que l'Entrenador o la Direcció Tècnica li especifiqui. 
Seran funcions del Delegat d’Equip d'acord amb les directrius marcades per la 
Direcció Tècnica del Club: 
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a. Col·laborar activament en aquelles funcions que l'entrenador consideri adients 
dins de l'equip. 

b. Representarà a l'equip en els partits, desenvolupant les funcions que li són 
atribuïdes pel reglament de la Federació Catalana de Bàsquet. 

c. Podrà fer-se càrrec de l'equip en situacions excepcionals davant l'absència de 
l'Entrenador. 

d. Vetllarà pel compliment del present Reglament de Règim Intern en tot el seu 
àmbit. 

e. Formarà part de les comissions disciplinàries que la Direcció Tècnica 
consideri oportú. 

f. Informarà puntualment a la Direcció Tècnica d'aquells actes o successos que 
afectin o puguin afectar a la bona marxa esportiva de l'equip que representi. 

g. Mantindrà totes aquella reunions que la Direcció Tècnica estimi oportunes. 
h. No farà servir el nom del Club sense permís exprés de la Direcció Tècnica. 

 
6. Funcions i obligacions del Delegat de camp: 

 
Representarà al Club i a l'equip en els partits, desenvolupant les funcions que li 
són atribuïdes pel reglament de la Federació Catalana de Bàsquet. 

 

TÍTOL I. CAPÍTOL TERCER. DELS JUGADORS 
 
Article 5è.-   Condició de Jugador  
 
Per adquirir la condició de jugador del Club Bàsquet Castellbisbal s’ha d’haver: 

a. Estat seleccionat per la Direcció Tècnica del Club. 
b. Signat la llicència esportiva corresponent (juntament amb l’autorització 

paterna en el cas de ser menor d’edat). 
c. Superar la revisió mèdica anual, a través de l’apartat corresponent de la 

llicència esportiva. 
d. Facilitat degudament omplerts a la Direcció Tècnica els formularis requerits, 

els quals inclouran les dades necessàries per satisfer les quotes 
econòmiques establertes. 

 
Article 6è.-   Categoria dels jugadors  
 
Els jugadors seran classificats en funció de: 

a. Les necessitats esportives del Club Bàsquet Castellbisbal. 
b. Llur sexe i edat, segons ho determinin les bases de les competicions oficials. 
c. Les seves capacitats físiques i tècniques que determini la Direcció Tècnica 

del Club. 
 
Article 7è.-   Objectius dels jugadors  
 
L’objectiu fonamental del jugador ha de ser el de formar-se com persona a través de la 
pràctica del bàsquet. 
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Com a objectius específics s’estableixen els següents: 

a. La creació d'un vincle respectuós amb els companys del grup al que pertanyi. 
b. El seu esforç personal per a aconseguir el màxim nivell esportiu, individual i 

col·lectiu, que les seves característiques esportives i personals li permetin. 
c. Primer el benestar de l'equip, després el resultat del joc i finalment els 

assoliments personals. 
d. Compromís actiu per a complir i fer complir les presents normes dintre i fora 

del Club. 
e. Facilitar la progressió del grup a través de l'assistència als actes que es 

desenvolupin, amb puntualitat, companyerisme i respecte. 
 
Article 8è.-   Drets dels jugadors  
 
El jugador en relació amb el Club té els drets següents: 

a. Ser tractat amb dignitat, tant pel seu entrenador com pels companys i 
adversaris. 

b. Ser entrenat per un entrenador titulat. 
c. Rebre consideració a la seva activitat esportiva. 
d. Disposar dels mitjans materials necessaris per dur a terme la pràctica del 

basquetbol, tant pel que fa als entrenaments com als partits. 
 
Article 9è.-   Deures dels jugadors  
 
Els jugadors deuran respectar de forma especial les següents 
normes: 

a. Sotmetre’s a la disciplina esportiva. 
b. Respectar als membres que componen el Club, als contraris, àrbitres i a les 

regles del joc, dins i fora dels terrenys de joc, tant en partits com en 
entrenaments i en qualsevol lloc on representi al club. 

c. Cuidar especialment l'actitud personal ja que l'actitud d'un jugador influeix i 
modela la dels seus companys. 

d. No utilitzar vocabulari groller en els esdeveniments públics en els quals 
representi al Club (partits, etc..) 

e. Mantenir-se sempre a les ordres i recomanacions de qualsevol càrrec directiu 
del Club. 

f. Puntualitat en tots els entrenaments i partits en els que hagi d’intervenir, així 
com en els actes i/o citacions que li realitzi el Club. 

g. Justificar les absències i faltes de puntualitat a l'entrenador amb la suficient 
antelació, tant pel que fa als partits com als entrenaments. En cas d’un 
imprevist, justificar-ho a posteriori i en la mesura del possible avisar a 
l’entrenador. 

h. Participar en tots els entrenaments o partits (inclòs els amistosos), pels que 
sigui requerit per la Direcció Tècnica amb una antelació mínima de 36 hores a 
la celebració dels mateixos. En cas de ser convocat per l’equip superior, 
jugarà amb aquest encara que hagi de faltar al partit del seu equip. 



C.B. Castellbisbal Pàg. 11    Reglament Règim Esportiu i Disciplinari 

i. No entrenar-se de forma contínua o habitual, ni alinear-se amb cap altre equip 
federat, sense l’expressa autorització per escrit de la Direcció Tècnica del 
Club. 

j. Tenir cura i responsabilitat del material i les instal·lacions que el Club posa a 
la seva disposició. 

k. Col·laborar activament en les activitats que el Club proposi. 
l. Assumir amb respecte les sancions disciplinàries que poguessin recaure en la 

seva persona. 
m. Presentar-se en els partits perfectament uniformats, no estant permesa, en 

els partits, altra equipació que no sigui la corporativa del club. 
 
Article 9è BIS.-   Abonament de quotes i altres despeses  
 

1. Els jugadors (i els pares ó representants legals en el cas dels jugadors menors 
d’edat) resten obligats a l’abonament de les quotes i les despeses aprovades 
formalment per la Junta Directiva i/o l’Assemblea de Socis en la forma i terminis 
establerts a l’efecte. 

 
2. Els deutes en concepte de quotes i altres despeses aprovades formalment per la 

Junta Directiva i/o l’Assemblea de Socis que no s’hagin abonat abans de la 
finalització de la temporada esportiva (31 de maig), restaran pendents per a les 
pròximes temporades fins que sigui satisfets o derogats per la junta directiva.  
 

3. El no abonament dels deutes i altres despeses aprovades formalment per la 
Junta Directiva i/o l’Assemblea de Socis per part dels jugadors (i els pares ó 
representants legals en el cas dels jugadors menors d’edat) suposa de facto la 
prohibició per participar en qualsevol activitat ó esdeveniment organitzats pel 
Club Bàsquet Castellbisbal, ja sigui de tipus esportiu, social o de qualsevol altre 
mena. 
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TÍTOL II. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
 
 

TÍTOL II. CAPÍTOL PRIMER. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 10è.-  El règim disciplinari del present Reglament s’estén a conèixer les 
infraccions de les regles de joc o competició, de la conducta esportiva o de les normes 
de conducta associativa. Constituirà infracció tota violació de les normes contingudes 
en el present Reglament o en qualsevol altra disposició de la Federació de Basquetbol 
que ho assenyali. 
 
Article 11è.-  El règim disciplinari regulat pel present reglament s’entén sense perjudici 
de les responsabilitats davant de la Federació Catalana de Basquetbol, de les persones 
que hi estiguin sotmeses. 
 
Article 12è.-  Les sancions tenen un caràcter preventiu i correctiu. La seva imposició 
sempre tindrà com a finalitat la de mantenir l’interès general i el prestigi del Basquetbol i 
del Club Bàsquet Castellbisbal. En l'aplicació de les sancions es tindrà en compte, 
principalment, la intencionalitat de l'infractor i el resultat de la seva acció o omissió. 
 
Article 13è.- La potestat disciplinària confereix als seus titulars la possibilitat de 
sancionar els esportistes, tècnics i directius, així com els pares dels jugadors dels 
equips de les categories “Escola – Iniciació” i “Promoció”. 
 
Article 14è.- L’exercici de la potestat disciplinària correspon: 

1. Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de 
caire intern associatiu. Les seves decisions són inapel·lables. 

2. A la Junta Directiva del Club. 
 

Article 15è.- 
 

1. Contra els acords disciplinaris adoptats en primera i única instància per la junta 
directiva, es pot interposar recurs: 

a. Davant el comitè de competició de la Federació Catalana de Basquetbol, 
quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en 
el termini màxim de 5 dies hàbils següents a la notificació de l’acte 
impugnat. 

b. Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció 
de les normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents 
a la notificació de l’acte impugnat. 
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2. Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva, s’estableix 
un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i 
de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. Subsidiàriament és d’aplicació 
el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de l’esport, aprovat pel 
Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol. 

 
TÍTOL II. CAPÍTOL SEGON. RÈGIM D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 16è.-  Les infraccions a les normes contingudes en el present Reglament Intern i 
a les normes generals esportives es classifiquen en molt greus, greus o lleus. 
 
Article 17è.-  En cap cas, s’imposaran alhora dues sancions pel mateix fet, excepte 
quan una d'elles sigui la de multa, i s'imposi com accessòria. 
 

Article 18è.-  Si d'un mateix fet es derivessin dos o més infraccions, o aquestes 
haguessin estat comeses en una mateixa unitat d'acte, s'imposarà la sanció 
corresponent a la infracció mes greu en el seu grau màxim. 
 

Article 19è.-    
 

4. El Club es reserva el dret a repercutir contra jugadors, entrenadors o delegats, 
l’import de les sancions econòmiques que li siguin imposades com a 
conseqüència d'alguna acció punible de jugadors, entrenadors o delegats. 

5. Si el Club, a través de la seva junta directiva, decidís repercutir el pagament 
d'alguna sanció, el pagament es farà en efectiu en la secretaria del club abans 
que transcorrin 30 dies naturals, comptats a partir de la recepció de la notificació 
de la sanció. En cas de no abonar-se la sanció, aquesta es carregarà en el 
pròxim rebut pendent de cobrar.  

6. Si no s'abonés abans que finalitzi la temporada, el deute quedarà pendent per a 
les pròximes temporades fins que sigui satisfeta o derogada per la junta directiva. 
Si el sancionat no satisfà la sanció, la junta directiva es reserva el dret d'exercir 
les mesures disciplinàries que consideri oportunes. 

 

Article 20è.-   
 

1. L'òrgan del Club amb capacitat sancionadora serà la junta directiva.  
2. La junta directiva podrà delegar en altres estaments del club (entrenadors, cos 

tècnic o qualsevol comissió que es pogués formar) la capacitat de sancionar.  
3. Les sancions que poden imposar-se als Jugadors, Entrenadors, Delegats, 

Directius i Socis en general conformement al present Reglament, per raó de les 
infraccions en ell previstes, són les següents: 

a. Inhabilitació. 
b. Suspensió. 
c. Amonestació. 
d. Advertiment. 
e. Multa o perduda de drets. 
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4. Les sancions que siguin aplicades pel Comitè de Competició de la Federació 
Catalana de Basquetbol, podran ser ampliades segons el cas si la Junta 
Directiva del Club així ho creu convenient. 

 
Article 21è.- A l'autor 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 se'n 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 22è.- 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 entrenaments 
durant aquest període de sanció. 
 
Article 23è.-   Quan un jugador sigui objecte d'expulsió, o be figuri en l'acta oficial del 
partit amb una falta desqualificant, podrà considerar-se suspès per als següents partits, 
tot i l’emissió d’una autorització provisional per part de la Federació Catalana de 
Basquetbol. Les suspensions provisionals es computaran sempre a efectes de 
l'acompliment de la sanció que definitivament li sigui imposada. 
 
Article 24è.-   La junta directiva podrà tenir en compte per a l'aplicació de sancions 
l'existència de circumstàncies eximents, atenuants o agreujants. 
 

1. Són circumstàncies eximents: el cas fortuït, la força major i la legítima defensa 
per a evitar una agressió. 

 
2. Són circumstàncies atenuants: 

a. No haver estat sancionat, en el seu historial esportiu, en cap altre ocasió. 
b. Les expressades en l'article anterior quan no concorrin tots els requisits 

necessaris per a apreciar-les. 
c. La d'haver precedit immediatament a la infracció, una provocació suficient 

i provada. 
d. La d'haver procedit el culpable, per penediment espontani, a reparar o 

disminuir els efectes de la falta, a donar satisfacció a l'ofès o a confessar 
aquelles als òrgans competents. 

 
3. Són circumstàncies agreujants: 

a. Ser reincident. Existeix reincidència quan l'autor d'una infracció hagi estat 
sancionat o amonestat (per escrit o verbalment), durant els dos últims 
anys per una infracció de la mateixa o anàloga naturalesa. 

b. No acatar immediatament les decisions arbitrals, tret que aquesta 
desobediència fora sancionada com infracció. 

c. No acatar les decisions de l'entrenador o responsable de l'equip, durant un 
partit, un entrenament o qualsevol acte en el qual representi al Club. 



C.B. Castellbisbal Pàg. 15    Reglament Règim Esportiu i Disciplinari 

 
 
 
 

d. Provocar el desenvolupament anormal d'un partit: 
i. �No atendre a les explicacions de l'entrenador en els temps morts. 
ii. ��Mostrar-se desconsiderat amb la resta de companys de l'equip 

durant un partit, un entrenament o qualsevol acte en el qual 
representi al Club. 

iii. ��Abandonar la banqueta o un entrenament sense el permís 
exprés del responsable de l'equip. 

iv. ��Abandonar o no presentar-se a qualsevol acte per al qual 
hagués estat convocat per a representar al Club. 

v. ��Mostrar-se de forma antiesportiva amb l'equip contrari, públic o 
equip arbitral. 

e. Cometre qualsevol infracció com espectador, tenint llicència com jugador, 
entrenador, delegat o representant del Club. 

f. Figurar en l'acta com capità de l'equip. 
g. La reiteració. Existirà reiteració quan l'autor hagués estat sancionat 

anteriorment, en el transcurs de la temporada, per la mateixa infracció a la 
disciplina esportiva. 

h. La transcendència social o esportiva de la infracció. 
i. El perjudici econòmic que es derivi de la seva acció. 
j. L'existència de lucre o benefici a favor de l'infractor o de tercera persona. 
k. La concurrència en l'infractor de la qualitat d'autoritat esportiva (delegat de 

camp o qualsevol altre càrrec directiu). 
 
Article 25è.-  
  

1. 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 en corresponguessin una o algunes 
d'agreujants seran imposades en el grau màxim.  

2. Quan es presentin circumstàncies atenuants o agreujants, aquestes es 
compensaran per a determinar el grau de la sanció. 

 

Article 26è.-  Són autors de la infracció aquells que la porten a terme directament, els 
que forcen o indueixen directament a un altre a executar-la i els que cooperen a la seva 
execució eficaçment. 
 

Article 27è.-   
 

1. La responsabilitat disciplinaria s’extingeix: 
a. Per compliment de la sanció. 
b. Per prescripció de les infraccions. 
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c. Per prescripció de les sancions. 
d. Per la dissolució del Club. 
e. Per la pèrdua de la condició d’esportista federat 

2. Les infraccions prescriuran als dos anys, a l'any o als sis mesos, segons siguin 
molt greus, greus o lleus. 

3. El còmput dels terminis de prescripció de les infraccions s'iniciarà el mateix dia 
de la comissió de la infracció. Interromprà la prescripció la iniciació amb el 
coneixement de l'interessat, del procediment sancionador, reprenent-se el termini 
de prescripció si el mateix estigués paralitzat durant més d'un mes per causa no 
imputable al presumpte infractor. 

 
 

TÍTOL II. CAPÍTOL TERCER. TIPUS D’INFRACCIONS I SANCIONS 
 
Article 28è. – Infraccions molt greus    
 
Es consideraran infraccions molt greus, que seran sancionades amb la repercussió a 
l'infractor de l'import de les sancions econòmiques imposades al Club com a 
conseqüència de la infracció molt greu, amb inhabilitació, suspensió o perduda de drets 
d'un any a dos anys, amb amonestació publica, als següents supòsits: 

a. L'agressió a un component de l'equip arbitral, a un membre del Club, 
membre dels equips, espectador o, en general, a qualsevol persona, quan 
aquesta acció sigui especialment greu o altament lesiva. 

b. La realització d'actes que provoquin la suspensió definitiva del partit. 
c. La reiteració dels supòsits a) i b) (en cas de reiteració la infracció molt 

greu podrà castigar-se amb inhabilitació a perpetuïtat). 
 

Article 29è. – Infraccions greus    
 

1. Es considerarà infracció greu, que serà sancionada amb la repercussió a 
l'infractor de l'import de les sancions econòmiques imposades al Club com a 
conseqüència de la infracció greu o dels danys produïts a tercers i reclamats al 
Club o la suspensió dels drets de l'infractor d'un mes a un any i/o la suspensió de 
quatre a nou partits o jornades: 

a. L'agressió a les persones que es refereix l'apartat a) de l'article anterior, 
sempre que l'acció, per la seva gravetat, no constitueixi la infracció 
prevista en el mateix. 

 
2. Es consideraran també infraccions greus, que seran sancionades amb suspensió 

d'un mes a sis mesos i/o amb suspensió de dos a quatre partits o jornades: 
a. Insultar, coaccionar o realitzar actes vexatoris contra un component de 

l'equip arbitral, directiu, dirigent esportiu, membre de l'equip contrari, 
entrenador espectador o en general contra qualsevol persona. 

b. Ofendre de forma reiterada les persones esmentades en el paràgraf 
anterior. 
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c. L'intent d'agressió o l'agressió no consumada a qualsevol de les persones 
indicades en l'apartat a) d'aquest article. 

d. L'incompliment reiterat d'ordres emanades del entrenador (responsable 
del equip) o dels àrbitres. 

3. Seran considerades infraccions greus sancionades amb suspensió d'un mes a 
quatre mesos i/o amb suspensió de dos a quatre partits o jornades: 

a. Arribar tard a un partit oficial (arribar una vegada l'àrbitre ja ha xiulat els 3 
minuts o més tard) sempre que no sigui per força major o amb autorització 
expressa de l'entrenador. 

b. Abandonar el partit (la banqueta, terreny de joc, instal·lacions) abans que 
aquest acabi (encara en el supòsit d'haver estat eliminat per personals o 
per mandat de l'àrbitre) sense tenir autorització expressa de l'entrenador 
per a poder fer-lo. 

c. No atendre, de forma voluntària, les explicacions que el cos tècnic ofereixi 
a un jugador o a l'equip en temps morts, moments previs al partit, 
descansos o entrenaments. 

d. No assistir als entrenaments o activitats per a les quals hagi estat 
convocat, sense autorització expressa de l'entrenador o responsable de 
l’equip. 

e. Negar-se a jugar en un equip de categoria superior quan li sigui requerit 
per la Direcció Tècnica. 

 

Article 30è. – Infraccions lleus    
 

Es consideraran infraccions lleus, que seran sancionades amb suspensió fins a un mes 
o amb suspensió d'un a dos partits o jornades: 

a. Protestar de forma reiterada les decisions dels arbitres. 
b. Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les 

instruccions dels arbitres o desobeir els seus ordres. 
c. Dirigir-se a algun integrant de l'equip Arbitral, components dels equips, 

directius i altres autoritats esportives, amb insults o expressions de 
menyspreu, o cometre actes de desconsideració cap a aquells. 

d. Protestar de forma reiterada les decisions del entrenador o responsable 
de l'equip. 

e. Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les 
instruccions del responsable de l'equip (entrenador, delegat...) o desobeir 
les seves ordres. 

f. Emprar en el transcurs del joc mitjos o procediments violents que atemptin 
a la integritat d'altre jugador. 

g. Provocar o incitar al públic en contra de la correcta marxa d'un partit. 
h. Expressar-se de forma que atempti al decoro del públic, o ofendre a algun 

espectador amb paraules o gestos. 
i. Provocar la interrupció anormal d'un partit. 
j. L'incompliment per part del Delegat de Camp de les seves funcions com a 

tal. 
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k. Abandonar l'àrea de banc d'equip durant un enfrontament o durant 
qualsevol situació que pugui conduir a un enfrontament. 

l. Arribar tard (dues o més vegades) als entrenaments. 
m. No assistir a entrenaments o partits sense notificació prèvia i amb temps 

suficient a l'entrenador. 
n. Maltractar o malmetre el material o les instal·lacions esportives que el 

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

o. Ser sancionat durant un partit per una tècnica desqualificant. 
p. No anar, reiteradament, uniformat en els partits. 

 

Article 31è. – Infraccions comeses pels pares dels jugadors.    
 

1. Els pares i familiars dels jugadors menors d’edat del Club, que provoquin amb la 
seva actuació que el C.B. Castellbisbal sigui sancionat pel Comitè de Competició 
de la Federació Catalana de Basquetbol, assumiran personalment les 
indemnitzacions econòmiques derivades de la sanció que aquell Comitè imposi 
al Club. 

 
2. Si un 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. 
 


