
 
Art. 183.- Sancions educatives als jugadors i jugadores menors de 16 anys inclosos:   
 
En el cas que l’autor d’una infracció tingui o sigui menor de 16 anys, atenent la seva gravetat 
i transcendència dels fets, i sempre que es tracti d’infraccions a les Regles de Joc, el Comitè 
de Competició i Disciplina Esportiva, dins de la seva facultat discrecional, podrà acordar la 
substitució de la sanció o sancions establertes als articles precedents per alguna de les 
següents mesures substitutòries:    
 
a) Assistència a l’àrbitre o àrbitres d’un determinat partit, tant en les seves tasques prèvies 
com durant el partit i fins a la seva finalització, acompanyant i auxiliant els àrbitres, amb un 
mínim d’un encontre i un màxim de quatre.       
b) Assistència a un taller o a la sessió d’un curs de formació sobre valors o d’altres matèries 
específiques determinades pel Comitè de Competició organitzat per la Federació, amb un 
mínim d’un taller o sessió i un màxim de quatre.   
c) Col·laboració amb el Comitè esportiu en la organització d’alguna competició oficial o 
esdeveniment esportiu, realitzant tasques administratives o auxiliars, amb un mínim d’una 
col·laboració i un màxim de quatre.       
d) Col·laboració amb els voluntaris de la Federació en esdeveniments en els quals sigui 
necessària l’assistència de voluntariat, amb un mínim d’una col·laboració i un màxim de 
quatre.  
e) Realització d’una prova teòrica i/o pràctica sobre Regles de Joc, valors i comportament en 
els camps de joc.  
f) Elaboració d’un treball o presentació relatiu a la infracció comesa que pugui ser utilitzada 
amb finalitat de difusió i educació en valors esportius.  
 
El Comitè de Competició podrà recomanar el compliment de les anteriors mesures en 
companyia dels seus progenitors, a fi i efecte d’implicar-los a la tasca formativa dels valors 
en l’esport, i concretament en el basquetbol.   
 
Tenint en compte la gravetat de la infracció, i sempre que sigui possible, el Comitè de 
Competició aplicarà aquelles mesures substitutòries, en base al següent: 

1) Als jugadors menors de catorze anys se’ls imposaran les mesures substitutòries 
sempre que sigui possible.  

2) Als jugadors d’edats compreses entre els catorze i setze anys inclòs, el Comitè de 
Competició i Disciplina de manera discrecional podrà optar, primerament, per 
l’aplicació d’aquelles mesures substitutòries. 

3) No seran d’aplicació aquestes mesures substitutòries en els casos de reincidència en 
la mateixa temporada del menor.  

Cas de no compliment per part del jugador o jugadora de la mesura substitutòria establerta 
pel Comitè de Competició, forçosament haurà de complir la sanció de suspensió del partit o 
partits en les jornades següents a la fixada substitutòriament, ja que, en cas contrari, la seva 
actuació o mera inscripció en l’acta de joc de l’esmentat partit o partits serà considerada 
com a alineació indeguda.    


