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REGLAMENT INTERN DEL CLUB BÀSQUET  VILASSAR DE MAR 

PREÀMBUL 

El Club de Basquet Vilassar de Mar, en endavant VDMbàsquet, pretén formar 
els seus jugadors de forma integral, utilitzant l’esport com una eina educativa en 
un entorn segur i favorable, remarcant els valors tradicionals de l’esport, de 
superació i de respecte vers els altres. 

Aquest reglament pretén regular el funcionament intern del club afavorint la 
convivència esportiva i social entre els seus membres. El coneixement, 
compliment i acceptació del mateix per part d’entrenadors, jugadors i familiars és 
un requisit indispensable per formar part del Club. 

Per tal de garantir el compliment d’aquests objectius, es fixen un conjunt de drets 
i deures, de caràcter recíproc, que pretenen orientar el seu bon funcionament. 

Tothom que pertanyi a aquest club ha de transmetre una bona actitud, sempre 
basada sempre en els valors, la dignitat del VDMbàsquet i recolzar la política 
esportiva i administrativa del club. 

Aquest reglament pretén ser el instrument que aglutini les normes més 
essencials de funcionament de l’estructura tècnic esportiva del VDMbàsquet.  

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 VDMbàsquet 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. 

Es important especificar que pertànyer al Club VDMbàsquet implica una 
submissió expressa al Codi Ètic de la FCBQ i que es pot consultar a través de la 
pagina web del Club.  

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 VDMbàsquet 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 PRIMER. 

Disposicions generals. 

Capítol I. 

Estructura organitzativa. 

Article 1 

Els òrgans de representació, govern i administració són: 

 a) L’Assemblea General 

 b) La Junta Directiva. 

Article 2 

L’Assemblea General és l’òrgan superior de govern del club esportiu, i els seus 
acords són vinculants per a tots els socis i per la Junta Directiva. 

Article 3 

L’Assemblea General, entre altres, té competències especials i és el màxim 
òrgan de l’entitat respecte al Règim Disciplinari. 

Article 4 

La Junta Directiva és l’òrgan de govern de l’entitat que té la funció de promoure, 
dirigir i executar les activitats esportives de l’entitat, com també gestionar-ne el 
funcionament. 

Article 5 

La Junta Directiva està formada per un/a President/a, un/a vice-president/a, un/a 
secretari/a i un/a tresorer/a. 

Aquest tenen les funcions definides als Estatuts de l’entitat, sens perjudici d’altres 
que li siguin encomanades per l’Assemblea General. 

També formaran part de la Junta Directiva un número de membres no inferior a 
cinc ni superior a vint-i-un. 

Article 6 

L’adscripció dels càrrecs de la Junta Directiva, llevat del de President, s’ha de fer 
d’entre el socis que l’integren, a decisió del President.  
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Article 7 

La Junta Directiva s’estructura en les següents àrees de gestió, sens perjudici 
d’efectuar les adaptacions estructurals que siguin necessàries per motius 
organitzatius i/o de gestió: 

a) Àrea esportiva 

b) Àrea de marketing i comunicacions. 

c) Àrea de relacions institucionals 

d) Àrea disciplinària 

e) Àrea econòmica 

f) Àrea de gestió de recursos 

g) Àrea de mitjans 

h) Àrea social 

i) Àrea d’instal·lacions 

Article 8 

El present reglament només serà d’aplicació en els àmbits personal i de les 
instal·lacions. 

Personal 

8.1. Els esportistes inscrits en el Club VDMbàsquet des de la formalització de la 
seva inscripció fins a la seva baixa. 

8.2. Els monitor/es, entrenadors, i resta del personal tècnic o administratiu del 
Club VDMbàsquet durant la seva vinculació amb el Club. 

8.3. Els pares/mares i/o tutors legals dels jugadors d’ara en endavant els 
representats dels jugadors des del moment de la inscripció del seu fill/a fins a la 
seva baixa, en aquells aspectes que li siguin aplicables. 

Instal·lacions 

8.4. Les instal·lacions esportives utilitzades pel club per a la realització dels 
entrenaments i partits són instal·lacions municipals. Per tant, tenim l’obligació de 
respectar-les i cuidar-les al màxim, ja que són propietat de tots els ciutadans de 
Vilassar de Mar. 

8.5. Els jugadors tindran un ús adequat i responsable de les instal·lacions i del 
material esportiu. En cas d’un mal ús, els empleats de l’Ajuntament, o en el seu 
defecte el responsable de les instal·lacions, pot denegar l’accés a les pistes del 
jugador, equip, o acompanyants de l’equip. 

8.6. La conservació i bon ús de les instal·lacions municipals són responsabilitat 
de les persones que formen part del Club. 
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8.7. Els representants dels jugadors no tenim cap dret sobre les instal·lacions i 
no podem gaudir de les mateixes sense el permís corresponent de l’Ajuntament. 

8.8. Això s’amplia en els desplaçaments a les instal·lacions d’altres equips. 

Article 9 

Respecte als jugadors  
 
9.1. El Club VDMbàsquet admetrà totes les persones que vulguin formar part del 
club sense cap mena de discriminació, reservant-se però el dret d’admissió sota 
criteri esportiu.  
 
9.2. Tots els jugadors, una vegada firmada la fitxa, pertanyen al club a tots els 
efectes i no podran disputar cap competició oficial ni entrenament, ni campus 
esportiu,  fora del seu equip a no ser que hagi estat autoritzat de forma fefaent 
pel Director Tècnic y/o el Coordinador.   
 
9.3. Si un jugador, a la vegada és entrenador i causa baixa en el Club per jugar 
en un altre Club, tindrà la necessitat de tenir permís del Director Tècnic per 
continuar sent entrenador.  
 
Respecte a l’equipament esportiu  
 
9.4. És obligatori l’ús de l’equipament esportiu oficial del club en els partits, tant 
oficials com amistosos. Per tant, haurà d’adquirir la roba esportiva del Club que 
sigui obligatòria per a disputar  la Temporada corresponent i serà inclosa en el 
pagament de la matricula. 
 
9.5. La roba esportiva és propietat del jugador i és la seva responsabilitat 
mantenir-la en bon estat. En el cas que jugador causi baixa de l’equip, haurà de 
abonar les quotes pendents corresponents al pagament de la roba si han sigut 
fraccionades. 
 
9.6. Els jugadors han de tenir cura del material i de les instal·lacions i han 
d’utilitzar adequadament el material esportiu, sigui del club o de qualsevol 
membre del club.  
 

Capítol II. 

Drets i Deures. 

Article 10 

10.1. Els jugadors tenen els següents drets: 

a) Ser entrenat per un entrenador/a amb la formació apropiada per a cada 
categoria i nivell. Què la seva activitat es desenvolupi en les millors condicions 
d’espai, material i amb la supervisió tècnica adequada. Tots els integrants del 
VDMbàsquet tenen dret a percebre la preparació adient amb la seva edat per 
iniciar-se o perfeccionar-se en la pràctica del bàsquet. Per això el Club posa a la 
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seva disposició: Un entrenador o dos per equip, material esportiu (no roba 
esportiva) per poder entrenar i disputar els partits i tenir a la pàgina web del club 
la informació i els tràmits a seguir i a on acudir en cas de lesió. 

b) Rebre consideració a la seva activitat esportiva. Els jugadors tenen dret a ser 
respectats i a rebre la formació esportiva necessària per al seu 
desenvolupament; tenen dret a la seva integritat física i psíquica i a ser tractats 
amb justícia i equanimitat. 

c) Rebre l’equipament necessari del Club que sigui obligatori per a disputar  la 
Temporada corresponent i si s’escau pels entrenaments.  

d) Rebre assessorament i/o formació de manera ordinària o que sol·liciti 
particularment, de caràcter tàctic o esportiu. 

e) Ser respectats. Els jugadors tenen dret a que es respecti la seva intimitat i a 
estar emparats i defensats enfront d’ofenses verbals o físiques. 

f) Tenir una assegurança mèdica que cobreixi l’activitat esportiva del club en els 
actes que formin part del Calendari esportiu.  

Els jugadors que no tenen llicencia, no queden coberts per la mencionada  
assegurança medica, la qual nomes cobreix als jugadors  i jugadores que 
estiguin federats.  

Els jugadors o jugadores que participin en campus, o altres events esportius 
organitzats pel Club, hauran de contractar la assegurança mèdica que 
correspongui.  

g) Disposar d’instal·lacions i material adequats. 

h) Ser informat de les activitats del club i de l’equip que pugui ser del seu interès.  

i) En acabar la temporada oficial i, per tant, la vigència de la llicència que el 
vinculava amb el seu club, tot jugador queda en absoluta llibertat per poder 
sol·licitar una llicència federativa a favor de qualsevol altre club, llevat en el cas 
que fos major d'edat i existeixi un compromís pendent de renovació amb el seu 
club, o alguna obligació contractual de subscriure-la amb algun altre club 
determinat. Tindrà dret a rebre el document de Baixa del Club sempre que no 
tingui pendent cap quota o altre pagament pendent a amb l’entitat. 

Les quotes son anuals, per lo tant s’haurà d’haver abonat la totalitat del cost que 
suposa la Temporada. El fet que es fraccioni el pagament de la quota de forma 
mensual ( facilitar el pagament), no implica que les quotes siguin mensuals. 

 En el cas que jugador causi baixa de l’equip, haurà de abonar les quotes 
pendents corresponents al pagament de la roba.  

Durant la vigència d'una llicència federativa, la vinculació esportiva entre club i 
jugador podrà ser resolta en qualsevol moment per acord d'ambdues parts, tot 
signant el corresponent document de desvinculació. En el cas que el jugador fos 
menor d’edat, caldrà també la signatura del seu representant legal. La 
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desvinculació es dura a terme sempre que s’hagi arribat a un acord entre les 
dues parts amb les quotes pendents de pagament.  

Les quotes son anuals, per lo tant s’haurà d’haver abonat la totalitat del cost que 
suposa la Temporada. El fet que es fraccioni el pagament de la quota de forma 
mensual ( facilitar el pagament), no implica que les quotes siguin mensuals.  

En el cas que jugador causi baixa de l’equip, haurà de abonar les quotes 
pendents corresponents al pagament de la roba. 

Un cop presentat el document de desvinculació a la Federació, degudament 
signat per ambdues parts, restarà automàticament anul·lada i sense cap mena 
de validesa la llicència federativa d'aquell jugador qui, no obstant això, estarà 
subjecte a les limitacions que assenyalen els articles 57 i 58 del Reglament per 
poder sol·licitar-ne una altra en el decurs de la mateixa temporada 

La vinculació esportiva entre el jugador i el seu club també podrà ser resolta per  
decisió dels òrgans jurisdiccionals de la Federació, mitjançant expedient 
promogut a petició de qualsevol de les parts i fonamentat en l'incompliment de 
les obligacions per l'altra part. 
 
El jugador o jugadora que sol·liciti deixar el Club a final de Temporada, haurà de 
estar al corrent de les seves obligacions pecuniàries versus el Club i llavors podrà 
causar baixa voluntària.  
 
S’ obtindrà la carta de llibertat en donar-se de baixa del club, a final de 
temporada, sempre que s’estigui al corrent del pagament de les quotes i es torni 
el material propietat del VDMbàsquet. 
 
El jugador o jugadora que sol·liciti la desvinculació del Club a meitat de 
Temporada, haurà de estar al corrent de les seves obligacions pecuniàries 
versus el Club. 
 

Les quotes son anuals, per lo tant s’haurà d’haver abonat la totalitat del cost que 
suposa la Temporada. El fet que es fraccioni el pagament de la quota de forma 
mensual ( facilitar el pagament), no implica que les quotes siguin mensuals. 

En el cas que jugador causi baixa de l’equip, haurà de abonar les quotes 
pendents corresponents al pagament de la roba. 

En el cas d'haver-hi discrepàncies entre club i el jugador sobre l'expedició de la 
carta de baixa, hi intervindrà el Comitè de Competició i de Disciplina Esportiva 
que, prèvia la incoació del corresponent expedient, atorgarà d'ofici o denegarà 
aquella baixa. 

10.2 En atenció a la minoria d’edat d’alguns jugadors, es consideren extensius 
al mares, pares, tutors, responsables legals els següents drets: 

a) Entrevistar-se i sol·licitar informació a entrenadors i coordinadors. Els dies i 
hores que siguin acordats a tal efecte o prèvia sol·licitud als coordinadors. 
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b) Rebre informació de qualsevol incidència relacionada amb el seu fill/a. 

c) A participar en qualsevol procediment disciplinari o ser informat de qualsevol 
mesura cautelar o actituds contràries a les disposicions del club que pugui afectar 
al seu fill/a.  

Article 11 

El entrenadors i coordinadors tenen els següents drets: 

a) Rebre assessorament i en el seu cas la formació necessària per a cada 
categoria i nivell, de manera ordinària o que sol·liciti particularment, de caràcter 
organitzatiu, tàctic o esportiu. 

b) Rebre consideració a la seva activitat esportiva. 

c) Ser respectats 

d) Disposar d’instal·lacions i materials adequats. 

e) Ser informat de les activitats del club i de l’equip que pugui ser del seu interès 

f) Disposar d’un mínim de jugadors 

g) Ser assistit per un o més delegats 

h) Rebre la remuneració que en el seu cas sigui establerta.  

Article 12 

Els socis numeraris tenen els següents drets: 

a) Participar amb veu i vot a l’assemblea general 

b) Ser elector i elegibles per als càrrecs dels òrgans de govern de l’entitat. 

c) Participar i gaudir de les activitats esportives recreatives i culturals 
organitzades per l’entitat. 

Article 13 

13.1 Els jugadors i entrenadors tenen els següents deures:   

a) Acatar la normativa i estructura del club. 

b) Comportar-se, mantenir una actitud i conducta que no perjudiqui la imatge del 
club, ni la competitivitat de l’equip. 

c) Han de tenir cura del material, equipaments i instal·lacions, propis o aliens . 
Qualsevol anomalia o fet de rellevància s’ha de comunicar. 

d) Participar en el partits i entrenaments. 

e) Els jugadors han d’assistir als partits proveïts de l’equipament oficial del club. 

f) Han d’assistir als entrenaments proveïts d’equipament esportiu adequat. No es 
pot assistir als entrenaments amb roba i/o calçat de carrer. 
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g) No es poden portar, en el decurs dels entrenaments i partits, rellotges 
arracades, cadenes o similars. Aquest apartat no és d’aplicació als entrenadors 
respecte als partits. 

h) S’ha d’assistir als entrenaments, partits i altres convocatòries, amb màxima 
puntualitat. L’hora d’inici dels entrenaments sempre es considera referida a la 
presència en la pista i portant l’equipament adient per a entrenar. 

MÀXIMA PUNTUALITAT: 

Entrenaments 15’ abans de l’hora d’inici a pista, totalment equipats per iniciar 
l’escalfament en grup fora pista. Sortides després de finalitzar l’activitat amb la 
tornada a la calma (estiraments) en torn als 10’ 

Partits. Segons les indicacions en cada cas de l’entrenador. 45’ abans de l’hora 
de l’inici del partit (cistella petita i promoció cistella gran) i una hora abans per 
junior en amunt i nivells preferents i interterritorials. 

i) S’ha d’avisar i comunicar les faltes d’assistència a partits i entrenaments, amb 
la màxima antelació possible.  

j) En cas de falta d’assistència s’ha de justificar a l’entrenador/a o al 
coordinador/a. 

k) El jugadors han de fer-se una revisió mèdica que acrediti les adequades 
condicions físiques per a la practica esportiva del club abans de començar la 
temporada. 

l) Han de tenir respecte i ser correctes i respectuosos amb els entrenadors, 
companys, coordinadors, jugadors, delegats, socis, directius, arbitres, 
encarregats de taules d’anotació, públic i qualsevol altre persona amb la que 
tinguin relació amb motiu de les activitats pròpies del club. 

m) Els jugadors han d’atendre a les explicacions dels entrenadors i respectar les 
seves decisions, tasques i funcions i també les dels Delegats i Coordinadors. 

n) Els jugadors han d’acudir i/o complir les indicacions dels entrenadors amb la 
major diligència i ordre possible. 

ELS ENTRENADORS han de ser un exemple de conducte amb la puntualitat 
(arribar 5’ abans com a mínim de la hora assenyalada), amb roba esportiva (del 
club si es té) no es pot anar de carrer amb texans. 

Sempre han de realitzar la seva tasca acordada amb el club. Mai poden 
suspendre un entrenament per motius de manca de jugadors o de compromisos 
particulars aliens al club. Està dins de les seves funcions a l’horari laboral exercir 
i donar el servei als jugadors que han contractat aquesta prestació a l’inici de 
temporada. 

o) Els entrenadors han de seguir les directius esportives dels coordinadors. 
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p) Els entrenadors han de tutelar al jugadors menors d’edat fins que es facin 
càrrec el seus pares, tutors o responsables. O que aquest hagin autoritzat als 
menors a abandonar les instal·lacions 

q) Els entrenadors han de comunicar qualsevol incidència o necessitat al seu 
coordinador de referència. 

r) Els entrenadors han de ser socis del club. 

s) Els entrenadors han de atendre als pares dels jugadors menors d’edat o als 
mateixos jugadors. Aquesta atenció s’ha d’efectuar en els moments que sigui 
establerts pels coordinadors en qualsevol cas s’ha d’evitar fer-ho de manera que 
pugui interrompre o distorsionar el desenvolupament d’entrenaments o partits. 

t) Respectar les normes d’higiene; dutxar-se diàriament, utilitzar desodorant/ anti 
transpirant,  rentar-se el cabell amb xampú, rentar-se les mans, tallar-se les 
ungles de les mans i dels peus regularment, no compartir estris de higiene 
personal, utilitzar roba neta,  rentar la roba després de utilitzar-la...etc.  

u) Comunicar l’equip o club qualsevol afectació medica i/o física, que pugui 
afectar a la seva salut o integritat física o de terceres persones. Amb ple respecte 
al seu dret a l’intimidat i imatge.  

Es responsabilitat del jugador (tutor legal si és menor) acudir al metge davant 
d’una lesió, a fi de poder ser valorat per un profesional i  aixi poder tornar a la 
competició quan tingui l’alta mèdica. En el temps de la recuperació ha d’estar 
amb l’equip per no perdre el contacte amb el grup i aprofitar el temps per 
desenvolupar detalls tècnics que li permeti la lesió i sobretot per fer exercicis 
específics per recuperar-se i adaptar-se a la tornada a l’activitat. Aquesta serà 
gradual i haurà de seguir les pautes del seu metge i del del seu entrenador o 
preparador físic. 

v) En el cas que un jugador o entrenador vulgui abandonar la disciplina del club 
abans de finalitzar la temporada o període de permanència acordat i per poder 
obtenir la baixa de l’entitat serà necessari que estigui al corrent de pagament de 
les quotes i/o qualsevol altre aportació que s’hagi acordat i si escau podrà ser 
requerit per retornar el material, equipaments i/o altres efectes que hagi rebut del 
club pel desenvolupament de la seva activitat. El club es reserva la potestat 
d’atorgar la baixa fins la regularització de la situació descrita anteriorment. 

13.2 En atenció a la minoria d’edat d’alguns jugadors els deures, es fan extensius 
al mares, pares, tutors, responsables legals i en especial els següents: 

a) Fer-se càrrec del pagament de les quotes.  

Les quotes son anuals. El fet que es fraccioni el pagament de la quota de forma 
mensual ( facilitar el pagament), no implica que les quotes siguin mensuals. 

En el cas que jugador causi baixa de l’equip, haurà de abonar les quotes pendents 
corresponents al pagament de la roba. 

b) Ser soci del Club.  
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c) Procurar que els fills assisteixin als entrenaments i partits, amb l’equipament 
adequat. 

d) Assistir als actes i reunions vinculats a l’activitat del seu fill/a.  

e) Comunicar a l’entrenador o delegats la falta d’assistència a l’entrenament o 
partit amb la màxima antelació possible. 

f) Si el seu fill/a ha d’abandonar anticipadament un entrenament o partit ho han 
de comunicar a l’entrenador el qual avisarà al jugador. 

g) Comunicar l’equip o club qualsevol afectació medica i/o física, seu/s fill/a, que 
pugui afectar a la seva salut o integritat física o de terceres persones. Amb ple 
respecte al seu dret a l’intimidat i imatge. 

h) Vetllar per la bona imatge de l’equip i del club. 

Article 14 

Els coordinadors tenen els deures de l’article anterior que els hi sigui d’aplicació 
i específicament: 

a) Participar en la confecció dels diferents equips. 

b) Coordinar i assessorar tècnicament, tàcticament i esportivament als 
entrenadors. 

c) Coordinar i assessorar als delegats dels equips. 

d) Supervisar les tècniques, plans i programacions d’entrenament.  

e) Supervisar l’activitat dels entrenadors. 

f) Assessorar i comunicar a l’àrea esportiva respecte a qualsevol incidència 
esportiva o relacionada amb l’organització. 

g) Potenciar els equips i entrenadors per obtenir les màximes quotes esportives. 

h) Vetllar per la correcta formació dels entrenadors. 

i) Definir una programació tècnica o itinerari esportiu pels diferents equips 

o jugadors del club, estructurat a partir de l’edat i categoria 

j) Fer un seguiment de l’evolució dels equips, jugadors i entrenadors. 

k) Proposar, si escau, practiques, tècniques i jugadors per tecnificació especifica. 

l) Fer les gestions administratives que els hi sigui encomanades. 

m) Ser socis del club. 

Article 15 

Els socis numeraris tenen els següents deures: 

a) Abonar les quotes d’entrada, periòdiques, derrames o qualsevol altra que 
estableixin els òrgans de representació o de govern 
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b) Complir els estatuts de l’entitat, els reglaments interns i els acords dels òrgans 
de govern, adoptats vàlidament en l'àmbit de les seves competències. 

c) Contribuir al compliment de les activitats de l’entitat, tant esportives com de 
participació en els òrgans directius, consultius o de govern quan escaigui. 

d) Facilitar un domicili per al lliurament de les comunicacions de l’entitat i notificar 
els canvis d’aquesta adreça. (adreça que ha d’estar activa i operativa) 

Article 16 

16.1 Les comunicacions especificades als articles anteriors s’entenen el següent 
ordre: 

a) De jugador  a entrenador. A excepció dels jugadors i jugadores de “cistella” 
petita que son els menors de 12 anys, en aquest casos la comunicació es farà a 
traves dels pares (socis) tutors dels jugadors.   

b) D’entrenador a coordinador. 

c) De coordinadors a àrea esportiva. 

d) D’àrea esportiva a Junta Directiva. 

16.2 Sens perjudici de que per motius d’urgència, degudament justificats, o per 
que la persona a comunicar sigui la responsable del fet o infracció, es pot 
comunicar la incidència o fet, al òrgan superior del conducte establert en aquest 
article. 

Article 17  

En cas de comptar amb un o diversos delegats y/o ajudants del Club, aquests 
han d’estar en possessió de la corresponent llicencia federativa per poder estar 
a la banqueta durant el partit.  

Les seves funcions seran les següents: 

a) Tenir la representació del Club en el partit. 

b) S’ocuparan de les comeses administratives. 

c) Comunicar als entrenadors i coordinadors els fets relatius a l’organització de 
l’equip, material, equipaments, instal·lacions, jugadors, desplaçaments i partits, 
que siguin rellevants pel bon funcionament i imatge del club i de l’equip. 

Article 18 

En funcions de club local del partit, s’ha de designar un delegat de camp que 
haurà d’estar en possessió de la corresponent llicència federativa. 

Les funcions dels delegats de camp seran entre altres: 

a) Indicar las àrbitres i a l’equip visitant els corresponents vestidors. 

b) Realitzar les instruccions que rebi de l’equip arbitral o del delegat federatiu. 



12 
 

c) Facilitar a ambdós equips bancs i cadires suficients per situar-hi l’entrenador, 
els jugadors i els altres acompanyants que vagin, proveïts de la corresponent 
llicencia. 

d) Ordenar la col·locació dels bancs o de les cadires a la distància reglamentaria 
de la taula d’anotació, convenientment aïllats del públic, i impedir que s’hi 
col·loquin altres persones que no siguin les indicades en el paràgraf anterior.  

e) Adoptar les mesures necessàries per a assegurar el bon ordre del partit, i 
sol·licitar, quan sigui necessària la intervenció de la Força Pública abans, durant 
i desprès del partir. 

f) Tenir cura que els vestidors que utilitzin l’equip arbitral i l’equip visitant restin 
adequadament tancats i amb les corresponents mesures de seguretat. 

Article 19 

Direcció Técnica  

19.1 La comissió tècnica està formada pels coordinadors.  

19.2 La comissió tècnica té una independència total pel que fa a l’aplicació de 
criteris en els entrenaments i direcció de partits.  

19.3 Els coordinadors, amb el vistiplau de la comissió esportiva, confeccionaran 
abans de l’inici de cada temporada un pla de treball en el qual hi constaran els 
objectius generals, la formació d’equips i els grups d’entrenament. Aquest pla de 
treball serà d’obligat compliment per part dels entrenadors.  

Article 20 

Delegats d’equip i de camp 

20.1 El delegat de camp és la persona que compta amb corresponent llicència 
federativa i que s’encarrega de la coordinació de l’ordre en el terreny de joc. La 
llicència de delegat de de camp habilita per desenvolupar la seva tasca amb tots 
els equips del mateix club.  
20.2 El delegat de camp serà designat pel club local i portarà l’equipació del club 
per a ser identificat.  
20.3 Correspon al delegat de camp realitzar les següents funcions:  
 
20.3.1. Facilitar als equips que disputen un partit els bancs o les cadires 
suficients per situar l’entrenador, els jugadors, delegat d’equip i assimilats, 
proveïts de llicència federativa.  
 
20.3.2. Ordenar la col·locació dels bancs o cadires a la distància reglamentària 
de la taula d’anotació, convenientment aïllats del públic, impedint que hi hagi 
persones no autoritzades.  
 
20.3.3. Respondre de l’ordre, sol·licitant si s’escau la intervenció necessària de 
la força pública abans, durant i després de la trobada.  
 
20.3.4. El delegat de camp es presentarà a l’equip arbitral i, si escau, al delegat 
federatiu, abans de començar a la trobada per acompanyar-los des de l’entrada 
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al recinte esportiu fins als seus vestidors i des d’aquests al terreny de joc abans 
del començament, durant el descans i fins que l’equip arbitral abandoni la 
instal·lació esportiva. Així com en qualsevol altra circumstància durant el 
transcurs de la trobada en què resulti oportú, complint les instruccions que rebi 
de l’equip arbitral o del delegat federatiu.  
 
20.4. El delegat de camp es donarà a conèixer a l’equip visitant, actuant d’enllaç 
entre els equips i assenyalant els vestidors a utilitzar.  
 
20.5. La funció del delegat de camp és incompatible amb qualsevol altra 
relacionada amb el partit.  
 
20.6. El delegat de l’equip depèn de l’entrenador. La seva funció principal és la 
de col·laborar amb totes aquelles funcions que l’entrenador o la coordinació 
tècnica sol·liciti.  
 
20.7. Si en dia de partit un entrenador no està disponible, ni cap dels seus 
ajudants amb l’experiència per dirigir un partit haurà de suplir-lo el coordinador, 
el director tècnic o qualsevol altre entrenador del club disponible. 
 
20.8. Informarà puntualment al coordinador d’aquells actes que puguin afectar a 
la bona marxa de l’equip.  
 
20.9. Mantindrà totes aquelles reunions que la coordinació cregui oportunes.  
 
20.10. A principi de temporada l’entrenador escollirà, d’acord amb els pares un 
mínim d’un pare delegat d’equip que serà el nexe d’unió amb la junta, els 
coordinadors i els entrenadors i la resta de pares. 
 
 
Article 21 
Representats legals dels jugadors/es 
 
21.1 El club actua des del convenciment que la participació i la implicació dels 
representants dels jugadors (pares, mares i tutors) és fonamental per poder dur 
a terme el nostre projecte.  
 
21.2. És responsabilitat seva ajudar el seu fill a mantenir el compromís adquirit 
amb l’equip d’anar als entrenaments, partits i altres actes del club.  
 
21.3. Han de col·laborar en el desenvolupament educatiu i esportiu que el club 
intenta donar, inculcant valors com la cooperació, paciència, lleialtat, autocontrol, 
humilitat, solidaritat… fonamentals dins de qualsevol relació social.  
 
21.4. Hauran d’animar, ajudar i col·laborar per afavorir la bona marxa del club, 
són una part fonamental pel bon funcionament.  
 
21.5. Facilitaran la funció, el treball i les decisions dels entrenadors, coordinadors 
i dels delegats de l’equip.  
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21.6. Evitaran en el màxim possible comentaris tècnics tàctics als entrenadors i 
jugadors, tant en partits com en entrenaments.  
 
21.7. Facilitarà que els jugadors acudeixin assíduament i arribin puntuals als 
entrenaments i els partits així com que vagin amb l’equipació adequada per a 
cada activitat.  
 
21.8. Els representants dels jugadors poden formular queixes o suggeriments. 
Totes aquestes accions han de dirigir-se, verbalment o per escrit, al coordinador 
de la categoria que pertoqui, estant aquest obligat a contestar de la mateixa 
forma que ha rebut la consulta en un termini màxim de 30 dies.  
 
21.9. Els representants dels jugadors han de col·laborar en els desplaçaments 
als partits i competicions, vetllant perquè arribin amb l’antelació necessària fixada 
pels entrenadors. Les decisions preses per la majoria dels tutors respecte als 
desplaçaments han de ser acceptades per a tots i totes.  
 
21.10. En els partits i competicions, els representants dels esportistes i seguidors 
amb general hauran de tenir una actitud correcta amb els seguidors contraris, 
esportistes, àrbitres i jutges, situant-se sempre a la zona de públic. Hauran de 
defugir de comportaments violents o insultants en qualsevol manifestació 
esportiva. Els seguidors són també representants de l’equip i del nostre club.  
 
21.11. Cal recordar al públic en general, no es poden embrutar les graderies i 
que en cas de menjar cal fer-ho de manera cívica, utilitzant les papereres.  
 
20.12. El pagament de la matrícula i de la quota mensual és indispensable per a 
la realització de qualsevol activitat organitzada pel Club VDMbàsquet.   
 
21.13. Aportar al club els documents sol·licitats sobre els seus fills en relació a 
les dades personals, metges, etc. que siguin necessaris per a la seva inscripció 
en el mateix club, federació, etc.  
 
21.14. Tots els representants dels jugadors tenen dret, quan així ho sol·licitin i 
fora d’horaris d’entrenaments, a rebre de l’entrenador, els coordinadors o Junta 
directiva la informació sobre el seu fill que pugui ser d’interès.  
 
21.15. La inscripció d’un jugador al club suposa el reconeixement, respecte i 
acceptació per part dels pares de les activitats que realitza el club, així com del 
present reglament.  
 
TÍTOL SEGON. 

Règim Disciplinari. 

Capítol I 

Disposicions generals. 

Article 22 
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En el àmbit disciplinari, la potestat esportiva s’estén a conèixer les infraccions de 
les regles de joc, la prova o competició, de la conducta esportiva i específicament 
de les normes de conducta associativa, disposicions estatutàries o les 
reglamentacions especifiques del club. 

Article 23 

La potestat disciplinaria confereix als seus titulars legítims la possibilitat 
d’enjudiciar i, si escau, de sancionar les persones sotmeses a la disciplina 
esportiva. 

Article 24 

L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit disciplinari, de les 
normes de conducta associativa, disposicions estatutàries o les reglamentacions 
especifiques del club, correspon a la Junta Directiva i l’Assemblea General pel 
que fa al socis, esportistes, entrenadors, tècnics i directius del club. 

Article 25 

L’exercici de la potestat jurisdiccional esportiva en l’àmbit de la competició en 
relació amb els jocs o competicions de caràcter intern associatiu, correspon a la 
Junta Directiva. 

Article 26 

Per a imposar sancions per qualsevol tipus d’infracció és preceptiva la instrucció 
prèvia d’un expedient disciplinari, d’acord amb el procediment que s’estableix al 
Capítol V d’aquest Títol Segon.  

Article 27 

El procediment sancionador s’ha d’ajustar als principis de legalitat, publicitat, 
contradicció, i comprendrà essencialment els drets a la presumpció d’innocència, 
audiència, informació de l’acusació, defensa, recusació de l’instructor/a i del 
secretari/a, proposta de proves i presentació d’al·legacions. 

Article 28 

En tot el que no preveu aquesta normativa són aplicables les normes de règim 
disciplinari del Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
únic de la Llei de l’Esport. 

Article 29 

La responsabilitat disciplinaria s’entén sens perjudici d’altres responsabilitats en 
les que puguin incórrer les persones a les que es aplicable aquesta normativa, 
la qual s’ha de fer efectiva en la forma que preveu la legislació vigent. 

Capítol II. 

Faltes disciplinàries. 

Article 30 
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Les faltes disciplinaries es classifiquen en molt greus, greus i lleus. 

Article 31 

Son faltes molt greus: 

a) L’agressió a un componen de l’equip arbitral, o un, soci, directiu, dirigent 
esportiu o algun membre de l’equip contrari, tècnics o espectadors, o qualsevol 
persona quan aquesta acció impliqui un risc per la integritat física o mental de la 
persona agredida. 

b) El fet de causar per imprudència greu o per mala fe, danys o perjudicis molt 
greus qualsevol instal·lació, equipament, material o en el patrimoni del club. 

c) Facilitar informació interna de gestió de l’entitat, equips, junta directiva, 
informació esportiva, tècnica o tàctica o referent als jugadors, que sigui rellevant, 
prescindint dels conductes establerts o sense autorització de la junta directiva o 
àrea esportiva i que perjudiqui greument a l’intimidat, imatge de les persones o 
gestió, competitivitat del club, equips o jugadors. 

d) El trencament de la sanció imposada per infracció greu o molt greu. 

e) Els actes de rebel·lia contra els acords del club.  

Article 32 

Son faltes greus: 

a) Les agressions a que es refereix l’apartat a) de l’article anterior, si comporten 
una gravetat menor, atès el mitjà emprat o el resultat produït. 

b) Els actes i conductes contraris amb al dignitat del membres del club, de l’entitat 
i contra la imatge, prestigi i la consideració del club i de l’equip. 

c) Les faltes de respecte i consideració greus i manifestes envers socis, 
esportistes, entrenadors, tècnics i directius. 

d) Els insults i les ofenses a envers de qualsevol component de l’equip arbitral, 
jugador, entrenador o espectador. 

e) El fet de causar per imprudència greu o per mala fe, danys o perjudicis greus 
qualsevol instal·lació, equipament, material o en el patrimoni del club. 

f) Facilitar informació interna de gestió de l’entitat, equips, junta directiva, 
informació esportiva, tècnica o tàctica o referent als jugadors rellevant prescindint 
dels conductes establerts o sense autorització de la junta directiva o àrea 
esportiva, sempre que no sigui considerada infracció molt greu. 

g) El trencament de la sanció imposada per infracció lleu. 

h) La reincidència en la comissió de tres faltes lleus. 

Article 33 

Son faltes lleus: 
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a) Adoptar una conducta passiva o negligent en compliment de les instruccions 
del entrenadors, coordinadors o àrea esportiva. 

b) Protestar de forma insistent o reiterada a les decisions arbitrals, de 
l’entrenador, coordinadors o àrea esportiva. 

c) La descurança en la presentació personal. 

d) Assistir a un partit sense l’equipament oficial del club. 

e) Assistir a un entrenament sense equipament esportiu adequat: 

f) Assistir a un entrenament o partit amb rellotges, arracades, cadenes o similars 
i el fet de negar- se a treure-se’ls 

g) La incorrecció envers dels socis, esportistes, entrenadors, tècnics i directius, 
de qualsevol component de l’equip arbitral, jugador, entrenador o espectador. 

h) La descurança en la conservació de qualsevol instal·lació, equipament, 
material o en el patrimoni del club. 

i) L’incompliment de l’horari d’entrenament o partit sense causa justificada, de 
manera reiterada o habitual. 

Es obligatori que els ENTRENADORS donin exemple de conducte amb la 
puntualitat (arribar 5’ abans com a mínim de la hora assenyalada), amb roba 
esportiva (del club si es té), si no fos així es podria considerar falta lleu.  

Es obligatori que els ENTRENADORS sempre han de realitzar la seva tasca 
acordada amb el club. Mai poden suspendre unilateralment un entrenament per 
motius de manca de jugadors o de compromisos particulars aliens al club. Està 
dins de les seves funcions a l’horari laboral exercir i donar el servei als jugadors 
que han contractat aquesta prestació a l’inici de temporada,  si no fos així es 
podria considerar falta lleu. Si la suspensió dels entrenaments de forma unilateral 
es realitza dos cops en un breu període de temps (sense autorització del Director 
Tècnic o del Coordinador) es consideraria falta greu.  

j) La manca de comunicació prèvia d’absència a un partit, sense causa 
justificada. 

k) La manca reiterada d’assistència a entrenaments sense causa justificada o el 
fet de no comunicar-ho. 

l) La tercera falta d’assistència a partits i/o entrenaments causa justificada o 
sense comunicació, en un mes.  

m) El fet de ser expulsat o no admès a d’entrenaments en tres ocasions en dos 
mesos, per no complir la normativa i/o el reglament.   

n) El fet de ser expulsat o no admès a partits en tres ocasions en la mateixa 
temporada, per no complir la normativa i/o el reglament.   

o) Interrompre de manera reiterada el norma desenvolupament d’entrenaments 
o partits. 
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Capítol III. 

Circumstàncies modificatives de la responsabilitat 

Article 34 

Les circumstàncies modificatives, s’hauran de tenir en compte per determinar la 
graduació de les sancions, d’acord amb el principi de proporcionalitat. 

Article 35 

Son circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 

a) La reiteració 

b) La reincidència 

c) La intencionalitat 

d) La pertorbació de l’activitat. 

e) Els danys produïts. 

f) Els mitjans emprats. 

g) El grau de participació. 

h) La transcendència pels interessos de l’equip o l’entitat. 

Article 36 

Hi ha reiteració si l’autor o autora d’una infracció ha estat sancionat en el curs 
d’una mateixa temporada per un altre fet que tingui assenyalada una sanció igual 
o superior o per més d’un que tingui assenyalada una sanció inferior. 

Article 37 

Hi ha reincidència si l’autor o autora d’una infracció ha estat sancionat en el curs 
d’una mateixa temporada per un fet de la mateixa naturalesa o anàloga del que 
s’ha de sancionar. 

Article 38 

Son circumstàncies que atenuen la responsabilitat: 

a) La provocació suficient, immediatament anterior a la comissió de la infracció. 

b) El penediment espontani. 

c) Actuar en defensa d’interessos propis o de tercers. 

d) Assumir les despeses dels danys o perjudicis ocasionats, abans de la 
finalització de la tramitació del procediment disciplinari.  

Article 39 

39.1 La responsabilitat disciplinaria s’extingeix: 

a) Per compliment de la sanció. 



19 
 

b) Per la prescripció de les infraccions o de les sancions. 

c) Per l’aixecament de la sanció. 

39.2 El termini de prescripció de les infraccions s’inicia el dia que s’ha comès, i 
s’interromp el dia que s’acordi iniciar el procediment. 

39.3 El termini de prescripció de les sancions s’inicia a l’endemà de la data de la 
resolució del procediment. 

39.4 L’aixecament de la sanció es concedeix per la Junta Directiva que haurà 
d’informar a l’Assemblea General. 

Article 40 

Les infraccions prescriuen: 

a) Les lleus al mes. 

b) Les greus a l’any. 

c) Les molt greus als dos anys. 

Article 41 

Les sancions prescriuen: 

a) Per infracció lleu al mes. 

b) Per infracció greu a l’any. 

c) Per infracció molt greu als tres anys. 

Capítol IV. 

Sancions disciplinaries. 

Article 42 

Tipus de sancions 

42.1 Per la comissió de faltes molt greus es pot imposar alguna de les sancions 

següents: 

a) La pèrdua de la qualitat de soci. 

b) Cessament de la condició de component de la Junta Directiva. 

c) La separació del club. 

d) Inhabilitació per ocupar càrrecs dels òrgans de govern o representació 

de l’entitat  

e) La suspensió de la condició de coordinador o entrenadors, amb l’afectació a 
les retribucions. 

f) La suspensió temporal de la condició de soci d’un a quatre anys. 
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g) Inhabilitació temporal del mandat com a membre de la Junta Directiva d’un a 
quatre anys. 

h) La suspensió temporal de la condició de coordinador o entrenador d’un a 
quatre anys amb la reducció de les retribucions. 

i) La separació temporal del club d’un a quatre anys. 

j) La suspensió d’assistència d’onze a vint partits o entrenaments. 

42.2 Per la comissió de faltes greus es pot imposar alguna de les sancions 
següents: 

a) La suspensió temporal de la condició de soci d’un mes a menys d’un any. 

b) Inhabilitació temporal del mandat com a membre de la Junta Directiva d’un 
mes a menys d’un any. 

c) La separació temporal del club d’un mes a menys d’un any. 

d) La suspensió d’assistència de més de dos a deu partits o entrenaments. 

42.3 Per la comissió de faltes lleus es pot imposar alguna de les sancions 

següents: 

a) La deducció proporcional de les retribucions, només per faltes d’assistència i 
de puntualitat dels entrenadors i coordinadors. 

b) El canvi d’equip com a jugador o entrenador. 

c) La suspensió temporal de la condició de soci de set dies a menys d’un mes 

d) Inhabilitació temporal del mandat com a membre de la Junta Directiva de set 
dies a menys d’un mes. 

e) La separació temporal del club de set dies a menys d’un mes. 

f) La suspensió d’assistència d’un a dos partits o entrenaments. 

g) L’amonestació per escrit. 

h) L’avís. 

Article 43 

S’estableix aquest sistema de sancions sens perjudici de que entrenadors i/o 
coordinadors per tal de garantir el correcte desenvolupament d’entrenaments o 
partits, puguin expulsar o no admetre a entrenament o partits als jugadors o 
entrenadors. 

L’adopció d’aquestes mesures han de ser comunicades als coordinadors i/o àrea 
esportiva als efectes disciplinaris que es puguin derivar. 

Quan aquesta mesura sigui adoptada envers de menors d’edat tanmateix es 
comunicarà al pares, tutors, o qui tingui la seva guarda legal. 
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En aquest darrer cas el jugador/a s’ha de mantenir en el lloc d’entrenament fins 
a l’acabament del mateix.  

Capítol V. 

Procediment disciplinari ordinari i abreujat. 

Article 44 

Iniciació dels procediments disciplinaris. 

44.1 Els procediments disciplinaris s’inicien per acord del President de la Junta 
Directiva, bé per pròpia iniciativa o com a conseqüència d’una moció raonada o 
denúncia. 

44.2 Pot iniciar-se mitjançat l’acta, annex o document similar del partit, prova o 
entrenament, per denúncia registrada al club, per escrit, comunicat, o per 
qualsevol mitjà que permeti acreditar la identitat dels interessats i els fets 
produïts. 

44.3 Si el procediment s’inicia com a conseqüència de denúncia o moció 
raonada, l’òrgan competent ha de comunicar el acord als denunciant o signataris. 
Així mateix ha de comunicar la denegació d’incoació d’expedient disciplinari. 

Article 45 

L’òrgan competent per incoar abans de que acordi l’inici del procediment, pot 
ordenar amb caràcter previ, la realització de les investigacions i comprovacions 
necessàries, per aclarir els fets i els seus presumptes responsables. 

Article 46 

46.1 En el moment que l’òrgan competent adopti la resolució per la qual s’incoa 
el procediment disciplinari, o les gestions que es preveuen a l’article anterior, 
s’ha de nomenar instructor/a i si escau per la transcendència o complexitat dels 
fets, secretari/a. 

46.2 Aquest nomenament pot recaure en qualsevol membre de la Junta directiva, 
excepte del President. 

46.3 Són aplicables a l’instructor i secretari les normes sobre abstenció i 
recusació establertes als articles 28 i 29 de la Llei de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Article 47 

47.1 La incoació de l’expedient ha de ser notificada a la persona subjecte a 
l’expedient, així com als designats com a instructor/a i secretari/a. 

47.2 En l’acord d’incoació ha de constar una succinta relació dels fets que 
motiven l’expedient, la possible qualificació, la identificació de la persona o 
persones presumptament responsables i les sancions que hi podrien 
correspondre.  
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47.3 El terminis s’inicien a comptar des de l’endemà de les notificacions o actes 
i considerant dies hàbils. 

Article 48 

Quan la persona subjecte a l’expedient sigui menor d’edat, ha de rebre les 
comunicacions i notificacions, ser assistit, en tots els actes, per la seva mare, i/o 
pare, tutor o persones que ostentin la representació legal, guarda o tutela. 

Article 49 

49.1 En qualsevol moment l’òrgan que ha acordat la incoació pot adoptar de 
manera motivada, d’ofici o a petició raonada de l’instructor, les mesures cautelars 
que consideri adequades per garantir la normalitat en el funcionament de l’equip 
o entitat, per que no s’obstaculitzi la tramitació de l’expedient, per garantir la 
recuperació i incorporació de les proves al procediment o com a conseqüència 
de la gravetat dels fets. 

49.2 Les mesures cautelars poden consistir en: 

a) El canvi d’equip com a jugador o entrenador. 

b) La suspensió temporal de la condició de soci 

c) Suspensió temporal del mandat com a membre de la Junta Directiva. 

d) La separació temporal del club. 

e) La suspensió d’assistència a partits o entrenaments. 

49.3 Quan la mesura cautelar, de separació temporal, es dicti contra persones 
amb dret de rebre remuneració i mentre estigui en vigor podrà afectar a la 
percepció total o parcial de les quantitats a rebre, d’acord amb allò que determini 
l’òrgan competent per adoptar la mesura. 

49.4 Els temps o imports deixats de rebre com a conseqüència de la mesura 
cautelar es computen als efectes de compliment. 

49.5 Contra l’acord d’adopció de mesura cautelar es pot interposar recurs davant 
de l’òrgan competent per a resoldre el recurs, en el termini de tres dies hàbils 
comptats des de l’endemà de la notificació de l’acord en que s’adopti la mesura. 

Article 50 

Procediment disciplinari ordinari. 

Una cop notificada la incoació del procediment s’ha de concedir als interessats 
el termini de deu dies per que pugui proposar per escrit la pràctica de totes les 
diligències de prova que consideri necessàries i fer les al·legacions que consideri 
oportunes per a la seva defensa.  

Article 51 

51.1 Finalitzat el termini contemplat a l’article anterior l’instructor/a mitjançant 
resolució ordenarà la practica de les proves proposades o no, que estimi 
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adequada per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en 
virtut de les que s’hagi de dictar la resolució. 

52.2 En aquesta resolució s’ha d’obrir un termini de pràctica de prova no superior 
a vint dies i ha de ser notificada als interessats amb expressió del lloc, el moment 
i la forma de practicar cada prova. 

52.3 El termini de pràctica de prova pot ser modificat per l’instructor/a de manera 
motivada. 

52.4 Contra la resolució de l’instructor/a que denegui la pràctica de prova , els 
interessats poden reclamar a l’òrgan competent per resoldre l’expedient, en tres 
dies. 

52.5. L’òrgan competent ha de resoldre aquesta reclamació en cinc dies, i resol 
sobre l’admissió o rebuig de la pràctica de la prova. 

Article 53 

53.1 Transcorregut el termini de pràctica de prova l’instructor/a en el termini de 
deu dies, ha de proposar el sobreseïment i l’arxiu de l’expedient, si considera la 
inexistència de responsabilitat disciplinària o de proves adequades per 
fonamentar-la, perquè l’òrgan competent per sancionar resolgui el que consideri 
procedent. 

53.2 Quan aquest òrgan resolgui la continuació del procediment, serà retornat 
l‘expedient a l’instructor/a perquè prossegueixi la seva tramitació. 

Article 54 

54.1 En cas contrari al de l’apartat 1 de l’article anterior l’instructor/a ha de 
formular un plec de càrrecs, el qual ha de contenir tots els fets sancionables, amb 
la seva qualificació jurídica, així com les sancions que puguin ser aplicables. 

54.2 El plec de càrrecs ha de ser notificat a l’interessat, que disposarà d’un 
termini de deu dies per contestar-lo mitjançant les al·legacions que consideri 
oportunes. 

Article 55 

55.1 Finalitzat el tràmit anterior, l’instructor ha de formular la proposta de 
resolució, dins del deus dies següents, en la qual fixarà els fets i en farà la 
valoració jurídica per determinar si es considerà que s’ha comès o no alguna 
falta. Determinant les mateixes, la responsabilitat, així com la sanció a imposar.  

55.2 La proposta de resolució ha de ser notificada a l’interessat per que en el 
termini de deu dies pugui al·legar el que consideri convenient per a la seva 
defensa. 

Article 56 

Un cop transcorregut el termini de l’article anterior o escoltat l’expedientat, 
l’instructor/a ha d’elevar l’expedient a l’òrgan competent per a resoldre’l el qual 
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mantindrà o reformarà la proposta de resolució a la vista de les al·legacions 
formulades pels interessats per a la deliberació i decisió de l’expedient. 

Article 57 

57.1 La resolució de l’òrgan competent posa fi a l’expedient i s’ha de dictar en el 
termini màxim de deu dies. 

57.2 En la resolució s’ha de determinar amb precisió la falta que es considera 
comesa amb el precepte que la recull, la persona responsable, la sanció que 
s’imposa i el precepte en que aquest s’estableix. 

57.3 Tant el supòsit anterior com qual la resolució estimés la inexistència de 
responsabilitat s’ha de fer declaració, si escau sobre les mesures cautelars. 

57.4 La resolució s’ha de notificar a l’expedientat amb expressió del recursos que 
contra aquesta es pugui interposar, l’òrgan davant del qual s’ha de fer i els 
terminis. 

57.5 Si el procediment es va iniciar com a conseqüència d’una denúncia la 
resolució ha de ser notificada al denunciant. 

Article 58 

Procediment abreujat. 

Els procediments disciplinaris quan es consideri que hi ha elements per qualificar 
la infracció disciplinària com a falta lleu, es pot tramitar pel procediment abreujat. 

Article 59 

Acordada la incoació de l’expedient amb el nomenament d’instructor/a, s’ha de 
notificar al designat aquest càrrec el qual ha de formular la proposta de resolució. 

Article 60 

60.1 En la proposta de resolució han de constar el fets imputats a l’expedientat, 
les infraccions que aquestes puguin constituir, les sancions aplicables, l’òrgan 
competent per resoldre.  

60.2 Aquesta proposta s’ha de notificar a l’interessat juntament amb la 
providència en la que s’acordi l’inici amb la indicació que es tracta d’un 
procediment abreujat, per tal de que en el termini de deu dies es proposi la 
pràctica de proves de les quals intenti valer-se i al·legar tot el que consideri 
convenient per a la seva defensa. 

Article 61 

Transcorregut el termini anterior, i desprès de l’eventual pràctica de prova, 
l’instructor sense cap altre tràmit elevarà l’expedient a l’òrgan competent per 
resoldre. 

Article 62 
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62.1 L’òrgan competent, en cinc dies, ha de dictar la resolució posant fi al 
procediment. 

62.2 La resolució ha de ser motivada, valorant les proves, les qüestions 
plantejades, especificant la persona responsable, la tipificació, la sanció o 
declarant la manca de responsabilitat de l’inculpat i el sobreseïment de 
l’expedient. 

62.3 La resolució s’ha de notificar a l’interessat amb expressió dels recursos que 
s’hi puguin formular en contra i del termini per a interposar-los. 

Article 63 

En qualsevol moment anterior a la resolució l’òrgan competent pot acordar que 
es segueixi el procediment ordinari, si les circumstàncies així ho aconsellen. 

Article 64 

Òrgan competent per sancionar. 

La Junta Directiva és competent per imposar sancions per infraccions del present 
reglament disciplinari. 

Article 65 

65.1 Contra les decisions definitives es pot interposar recurs: 

a) Davant de la Junta Directiva, quan es tracti d’infraccions a les regles del joc o 
competició de caire associatiu. 

b) Davant l’Assemblea General, quan es tracti de sancions disciplinàries de 
qualificades com a greu o molt greus, per infraccions relatives a la conducta 
esportiva o per incompliment de les prescripcions estatutàries o reglamentàries 
imposades per la Junta Directiva. 

65.2 Subsidiàriament és d’aplicació el regim disciplinari previst del Decret 

Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de   
l’Esport i per allò que es refereix al recursos concretament les disposicions del 
Capítol 4 de l’esmentat cos legal. 

65.3 En qualsevol cas el termini de presentació de recurs s’estableix en deu dies 
a partir de la notificació de la resolució objecte de recurs. 

66. DISPOSICIÓ ADICIONAL I FINAL 

Els jugadors, entrenadors o qualsevol persona pertanyent al club que tingui 
qualsevol dubte poden utilitzar els mitjans de comunicació oficials que el club 
posa a disposició de jugadors i famílies. 

66.1. DISPOSICIÓ ADDICIONAL TRANSITÒRIA. Aquest Reglament de Règim 
Intern no pot contradir els Estatuts del Club VDMbàsquet. Tot integrant del club 
ha de conèixer i acceptar aquesta normativa general en el moment en què 
formalitza la seva matrícula. 
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66.2. DISPOSICIÓ FINAL. Aquest reglament podrà ser modificat per la junta 
directiva, que mantindrà la màxima potestat sobre qualsevol decisió del mateix. 
Per poder modificar el règim sancionador s’haurà de portar a l’assemblea de 
socis per a la seva aprovació a petició expressa de la junta directiva. Una vegada 
aprovat, serà d’aplicació immediata dins de les competències dels membres de 
la junta o dels empleats del club. 

66.3. Qualsevol situació no contemplada en aquest reglament serà resolta 
segons els criteris establerts per la junta directiva, reunida en sessió 
extraordinària a petició de la comissió disciplinària. 


