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L’esport és una activitat sociocultural 
que contribueix a millorar individual-
ment i també la relació entre persones. 
És el mitjà que afavoreix la convivència 
i la integració social a nivell col·lectiu, 
millora la salut, el benestar i predispo-
sa per a l’esforç, l’amistat i el respecte 
dels seus practicants.

El gran objectiu de la Federació Catala-
na de Basquetbol (FCBQ) són les perso-
nes. La millora del seu gran potencial 
humà a través de la pràctica esportiva 
i en la seva relació mútua. La preserva-
ció d’aquests valors permet a la societat 
unes pràctiques més acurades entre els 
diferents col·lectius que la integren, on 
la lleialtat, el respecte, el joc net i l’ètica 
adquireixen un paper preponderant.

President del Club com a màxim res-
ponsable de l’entitat, que ho farà ex-
tensiu a tots els membres de l’Entitat: 
Directius, tècnics, jugadors i pares.

Establir unes conductes de relació 
entre clubs basades en la IGUALTAT, 
el RESPECTE i el JOC NET

1. La COMUNICACIÓ ha de ser l’eina bà-
sica per aconseguir-ho.

2. El PROGRÉS de l’esportista i de 
l’equip. Es tindrà molta cura en fer 
una anàlisi minuciosa dels avantatges 
i inconvenients que comporti el canvi 
de Club, tenint sempre present els 
drets individuals dels menors.

CODI ÈTIC 
D’ACTUACIÓ 
ENTRE 
CLUBS EN ELS  
FITXATGES 
DE MENORS



RECOMANA-
CIONS 
A VALORAR

VALORS A PRESERVAR

Es recomana l’adhesió a aquest “CODI ÈTIC” com a principi d’actuació per afavorir la bona praxis en totes les relacions de canvi de Club, per part de totes les 
persones involucrades en la millora del bàsquet. Aquesta millora en les relacions de les persones atorgarà la “qualitat” humana que volem pel nostre col·lectiu.

1. Dotar al propi Club dels mitjans 
necessaris per a fer créixer humana, 
social i esportivament a jugadors/es 
tècnics i directius perquè s’il·lusionin 
i s’identifiquin amb el propi projecte 
esportiu i de formació renovat cada 
temporada.

2. Quant més jove sigui el/la jugador/a 
que volem fitxar, més perjudicial serà 
treure’l del seu entorn.

3. No crear falses expectatives a nois/es 
i/o l’entorn familiar magnificant projec-
tes que generen frustració i desànim.

4. Anar a buscar únicament el jugador/a 
necessari pel projecte concret, sempre 
després de valorar les perspectives 
de futur i amb l’objectiu de la millora 
esportiva tant pel noi/a com pel con-
junt del nostre equip.   

5. No pretendre fitxar mai un bloc de 
jugadors que pugui desestabilitzar o 
fer desaparèixer un equip d’altre Club.

6. En cada projecte, prioritzar al juga-
dor, considerant els beneficis/inconve-
nients que implica pel menor el canvi 
de Club vers el seu entorn familiar, 
esportiu i acadèmic.

S’estableix com a norma bàsica la 
“comunicació” i la “transparència” 
en totes les relacions entre els Clubs 
pel que fa a les gestions de fitxatges 
de jugadors/es menors d’edat.

1. El primer contacte serà sempre 
entre presidents de les dues Entitats o la 
persona que cada president delegui, 
per notificar la intenció del fitxatge. 

2. És recomanable deixar, de comú 
acord, un termini prudent per donar 
a conèixer l’oferiment a l’interessat
i/o el seu pare/mare.

3. Es deixaran aquestes propostes 
pel final de la competició per no des-
orientar a les persones (jugadors/es 
i els seus pares)

4. En el cas que el pare/mare i/o noi/
noia amb fitxa vagi a oferir-se a un 
nou Club, cal que pare i Club informin 
de la seva intenció al Club d’origen, 
abstenint-se de prendre cap compro-
mís ni fer cap gestió  abans de la con-
versa entre presidents responsables 
d’ambdós Clubs.

5. La FCBQ donarà les facilitats neces-
sàries per fer factible el contacte entre 
Clubs.

PROTOCOL 
D’AC-
TUACIÓ

L’ESPORT 
AFAVOREIX LA 
CONVIVÈNCIA
I LA INTEGRACIÓ, 
MILLORA 
LA SALUT I EL 
BENESTAR.

·COMPRENSIÓ
·RESPECTE
·COMUNICACIÓ
·ÈTICA
·ESFORÇ
·GENEROSITAT

ADHE-
REIX-TE!

www.basquetcatala.cat/codi_etic
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